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 :                                     چکیده

زمینة ادبیات عرب دو بخش، صرف و نحو می باشد که این دو بخش هرکدام از مباحث مهم در 

مباحث مهمی را در بر می گیرند. صرف یعنی علمی که درباره اشتقاق و صیغه های عربی بحث می 

کند و قواعدی برای نقل صیغه های افعال به دست می دهد. و در باره نحو می توان  گفت که علمی 

لمات و قواعد درست خواندن و درست نوشتن کلمات عربی بحث می کند. است که درخصوص اعراب ک

یکی از کتاب هایی که در زمینه صرف و نحو نگاشته شده و این دو مبحث از ادبیات عرب را توضیح 

داده، کتاب مبادئ العربیة می باشدکه استاد رشیدالشرتونی آن را در چهار جلد تألیف نموده است که 

چهارم آن می باشد. با توجه به این که این کتاب در زمینه صرف و نحو کتاب کامل ترین آن جلد 

کامل و جامعی است و استقبال زیادی از آن شده است، اهل نظر برآن شده اند تا این کتاب را مورد 

ویرایش و بررسی قرار دهندکه یکی ازآن ها آقای حمید محمدی می باشد ایشان  به متن کتاب 

کرده و به جای استفاده از نمونه ها و تمرین های کتابِ اصلی، نمونه ها و تمرین مباحثی را اضافه 

هایی را از قرآن و حدیث آورده است. با توجه به این که تا به حال این تمرین های قرآنی و روایی کار 

در  نشده است و این کتاب مورد استفاده جمع کثیری می باشد نیاز به تحلیل و بررسی و حلّ دارد. که

 این پژوهش به حلّ تمرین های جلد چهارم این کتاب از آغاز تا مبحث اختصاص پرداخته شده است .

 

 : صرف، نحو، مبادئ العربیة، تمرین ها.کلید واژه
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 : مقدمه

یکی از راه های یادگیری و تثبیت مطالب در مباحث درسی، تحلیل و بررسی نمونه ها درباره آن 

مبحث می باشد تا این که مشخص شود هرمبحث در کجا و چه کاربردهایی دارد و دانش پژوهان با 

ویرایش حمید 4کتاب مبادئ العربیة جلدتوجه به این نمونه ها به درک و فهم اصل مطلب دست یابند.

در محمدی در راستای یاد گیری و تعمیق مطالب، تمرین های زیادی آورده است تا به دانش پژوهان 

و  نحوامر یادگیری مطالب کمک کرده باشد. برای این که دانش پژوهان بتوانند برای آشنایی بیشتر با 

ویرایش حمید محمدی 4مبادئ العربیة جلدعی داشته باشند به حل تمرین های نمونه های آن منب

و تعمیق  پرداختیم که این کتاب دارای نمونه هایی از قرآن و حدیث می باشد که عالوه بر تفهیم

، آشنایی دانش پژوهان را با منابع دینی، افزایش داده و ایشان را از اهمیت به سزایی که نحومباحث 

شیوه کار  فراگیری مباحث ادبیات عرب در جهت درک و تفهیم بهتر منابع دینی دارد متذکر می سازد.

ذکر می شود و سپس ی آن همراه با ترجمه دا هر تمرین از هر درس بدین صورت می باشد که ابت

سی و حلّ قرار می رقواعدی را که مربوط به درس می باشد و در آن تمرین آورده شده است مورد بر

 گیرد.
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 ( موضوع تحقیق:4

 (از آغاز تا مبحث اختصاص  ویرایش حمید محمدی بخش نحو) 4لعربیة جلد حل تمرین های مبادئ ا

 ( بیان مسئله2

نگاشته مبادئ العربیة  کتاب زمینه صرف و نحو نگاشته شده است که درمهمی یکی ازکتاب های  

کاملی  تاب نسبتاًک،رشیدالشرتونی می  باشد که درچهارجلد تألیف شده است. جلد چهارم این کتاب

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

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

محمّدی ویرایش شده و بیشترتمرین های آن نیز توسط ایشان تغییریافته و  توسط جناب آقای حمید

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

 ی کتاب که متعلق به خود رشیدالشرتونی است توسط افرادی همچون دکترمحمّد جواد شریعت واصل

دکترعلی ضیغمی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است ولی تمرین های متن ویرایش شده کتاب 

حدیث است تاکنون حل نشده است. به همین دلیل  قران و محمّدی که تمرین هایی از توسط حمید

تحلیل و بررسی قراردهم تا  تمرین های بخش نحو این کتاب را تا مبحث اختصاص مورد برآن شدم که

هم به پیشرفت صرف و نحو در میان دانش پژوهان کمک کنم و هم آنان را با مضامین آیات قرانی و 

 .ایات بیشترآشنا سازمنیز احادیث ورو

 اصلی  ( سؤال9

 مّدی از چه اهمّیت و فایده ای برخورداراست؟ویرایش حمیدمح مبادئ العربیة. حلّ تمرین های 1

 ( سؤاالت فرعی 4

 چگونه کتابی است؟ مبادئ العربیة.  2

 ویرایش حمیدمحمّدی دارای چه ویژگی هایی است؟ مبادئ العربیة.کتاب 3

 های تحقیق ( فرضیه5

سبب کاربردی ترشدن قواعد صرفی و نحوی می شود و نیزکمک  مبادئ العربیة. حلّ تمرین های 1

      و دانشجویان میان پژوهشگران  نحوی درصرفی و  فراوانی به فراگیری سریعتر و آسان تر قواعد

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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چون بیشتر این تمارین از قرآن و احادیث استخراج شده، می توان صرف و نحو  می نماید. همچنین

ح ترین متون عربی یعنی قرآن و احادیث مورد تحلیل قرارداد و نیز به را به وسیله کامل ترین و فصی

 این متون دینی از نظرصرف و نحو نگریست.

کتابی است در زمینة صرف و نحو که توسط استاد رشیدالشرتونی در چهار جلد  مبادئ العربیة. 2

 نگاشته شده است. 

و نحوی اصالح شده و به اعد صرفی ویرایش حمیدمحمّدی برخی از قو مبادئ العربیة. درکتاب 3

ای آن غالباً از تر بیان شده است و نیز تمرین های کتاب اصلی تغییر نموده و تمرین هصورت کامل 

 احادیث انتخاب شده است. ومیان آیات قرآن 

 ( اهمیت و ضرورت تحقیق6

نگرفته است  قرارمحمّدی مورد تحلیل و بررسی  ویرایش حمید4کنون تمرین های مبادئ العربیةجتا

وحلّ این تمارین کارجدیدی محسوب می شود، همچنین حلّ این تمرین ها کمک فراوانی به کاربردی 

نمودن علم صرف و نحو و فراگیری سریعتر و آسان تر این علم در نزد دانشجویان و پژوهشگران می 

به نوعی می توان علم   ،ن و روایات انتخاب شده استنماید. درضمن چون بیشتراین تمارین از قرآ

احادیث است مورد  صرف و نحو را به وسیله کامل ترین و فصیح ترین متون عربی که همان قرآن و

 این متون دینی را از نظرصرفی و نحوی نیز به مخاطبان معرفی نمود. تحلیل وبررسی قرارداد و

 ( اهداف و کاربرد تحقیق7

 جمله اهداف این پژوهش عبارت است از: از

 نحوی به صورت کاربردی پرداختن به مباحث صرفی و -1

 نحو با آیات وروایات  صرف و تطبیق قواعد -2

 نحوی درمیان دانش پژوهان مباحث صرفی و آسان تر و کمک نمودن به فراگیری سریعتر -3

 ( روش تحقیق8

تحلیلی توصیفی و گردآوری اطالعات ورت این پایان نامه به ص داده ها در روش گرداوری اطالعات و

 نیز بر پایه منابع کتاب خانه ای 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 
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 پیشینه تحقیق( 3

ش حمید محمّدی تاکنون در هیچ کتاب و یا پایان نامه ای به حلّ تمرین های مبادئ العربیة ویرای 

مورد تحلیل و ، تمرین های آن ونی استاگر چه اصل کتاب که نگاشته رشیدالشرتپرداخته نشده است، 

)دکترعلی ضیغمی(، حلّ تمرین ها عبارت است از: دلیل المبادیء بررسی قرارگرفته است که برخی ازآن

 ، حل تمرین های مبادئ العربیة )طیبه سادات حسینی(.دئ العربیة )دکترمحمدجواد شریعت(های مبا

 سازماندهی تحقیق( 41

ه تعاریف صرف و نحو و فصل اوّل ) کلیات ( بمشتمل بر چهار فصل می باشد: در  پایان نامة حاضر

 مبادئ العربیة پرداخته شده است  معرفی کتاب

در  در فصل سوم به مبحث مرفوعات پرداخته شده است.و فصل دوم موضوع نحو و باب فعل می باشد 

 فصل چهارم باب منصوبات مورد بررسی قرار گرفته است. 
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 فصل اول

 تعاریف و کلیات          
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  صرف -1-4

  صرف در لغت -4-4- 4        

معانی دیگری نیز برای این واژه ذکر .1صرف در لغت به معنی تغییر دادن و دگرگون کردن است

 5رد کردن.4منصرف ساختن،، 3بگردانیدن2از: گردانیدن،شده است که عبارت اند 

  در اصطالحصرف  -4-4-2  

در هر زبان طبق قواعدی معین کلمات را به صورت های گوناگون در می آورند تا معانی مختلف 

د. مثالً در زبان فارسی کلمه ی دریا را به صورت دریاها در می آوریم تا معنی جمع بدهد، و نپیدا کن

ه صورت های آمدم، به صورت دریاچه در می آوریم تا معنی خردی و کوچکی پیدا کند. و آمدن را ب

 .آیم، می آید و غیره در می آوریم آمدی، می

به صورت های  راآن و دادبه یک کلمه ممکن است تغییراتی در عربی نیز چنین است، یعنی 

( در می آورند و به این  رجالن و رجلین و رجال ( را به صورت ) رجل مختلف در آورد. چنان که )

و ذهبوا( و غیره تغییر می دهند. ( را به صورت )ذهبا  ذهب یا ) ترتیب معنی آن را تغییر می دهند.

این عمل تغییر دادن صورت کلمات را به عربی تصریف می گویند. این تغییرات بر حسب قواعد معینی 

علم صرف، پس موضوع  .صورت می گیرد و علمی که آن قواعد را بیان می کند، علم صرف نام دارد

 6آن می شود.عارض   کلمه و تغییراتی است که

                                                           

 .22، ص ش1387شصت و ششم،  دارالذکر، محمدی، حمید، صرف متوسط، قم، .1 

 .14919ص  ،ش1377،دوم ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،11ج ٬لغت نامه دهخدا ،علی اکبر ،دهخدا .2 

  .1511ص  ،ش1387،دوم ،بهزاد ،تهران ،2ج ،فرهنگ فارسی ،معین، محمد .3 

 .1317ص  ،ش1376 ،هشتم امیر کبیر، تهران، ،2جلد حمید طبیبیان،سید  فرهنگ الروس، جر، خلیل، .4 

 .823ص  ،ش1374پنجم، امیر کبیر، تهران، فرهنگ عمید، عمید، حسن، .5 

 .1ص  ،بی تا ،ابوریحان ،تهران ،صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب ،خوانساری، محمد .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 
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بنابراین صرف در اصطالح علمی است که درباره چگونگی تغییر کلمه به شکل های مختلف   

گاهی فقط مربوط به لفظ ه دست آوردن معانی مورد نظراست وبحث می کند، این تغییر گاهی برای ب

 1است.

کلمات مشتق ویند، آن است که ف که به آنها صیغه های کلمات می گهدف از شکل های مختل

یضرب، اضرب،  ( که به صورت صیغه های ) ضَرب از اصل واحدی شناخته شوند، مثل: صیغه ی )

ی این که این دو، صرف بر اسم و فعل جاری و قابل اجرا است، برا ضارب، و مضروب ( تغییر می کند.

 ستهمیشه به صورت واحدی اکه را قبول می کنند و حرف به واسطه ی آن صورت های مختلف 

از میان اسم ها، تنها اسم های متمکن در اسم بودن، صرف می شوند و  2.آن صر را دخالتی نیستدر

آنها اسم های معربند و از افعال نیز تنها افعال مشتق صرف می شوند، و شکل آنها بر حسب اختالف 

تصرفند، مگر . تمام افعال تقریبا مغییر می کند اما اسم مبنی از مبحث تصریف خارج استزمانشان ت

جز به صورت واحد استعمال نمی شوند و به آنها افعال جامد می گویند و این افعال که کمی از افعال 

 از ( و قسم دیگر عسی و لیس که فقط صیغه ی ماضی دارند مانند: )از آنها  بر دو قسمند: یک قسم

از نوع ( و بعضی از آنها به صورت تام صرف نمی شوند و این  هب و تعال آنها که فقط امر دارند مانند: )

که از اخوات کان هستند و از آن ها جز (  یء، و مافتِکَّ، ماانفَحَرِمابَ ، مانند: )کم هستندافعال بسیار 

به این  .( از افعال مقاربه فقط فعل مضارع دارند ، کادَکَوشَاَ فعل مضارع مشتق نمی شود، هم چنین )

از: ، و تصریف اسم ها عبارت اند نقل آنها از ماضی به مضارع و امرصریف افعال عبارت است از: ترتیب ت

هم چنان که در تعریف علم  3وب نمودن آنها.به مثنی و جمع و مصغر کردن و منس نقل آنها از مفرد

ست که فایده مهم علم صرف این ا .صرف گفته شد، برخی از کلمه ها از کلمات دیگر گرفته می شوند

استعماالت عرب، کلمات  به وسیله آن می توان کلمات را شناخت و برای معانی مورد نظر، مطابق

موضوع .آشنایی با چگونگی کلمه سازی است مناسب ساخت. بنابراین فایده علم صرف، کلمه شناسی و

 4علم صرف، کلمه از نظر ساختمان و تغییرات مربوط به آن می باشد. 

                                                           

 .22ص  ،محمدی، پیشین ٬حمید .1 

 .15، ص ش1372،سوم ،اساطیر ،، تهران4ترجمه و راهنمای مبادی العربیه، ج  ،شریعت، محمدجواد .2 

 .8، ص ش1387اول، دارالفکر، قم، ،4العربیه، ج مبادی  شرتوتی، رشید، .3 

 .22ص  پیشین، حمید، محمدی، .4 
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  نحو -4-2

 نحو در لغت  -4-2-4    

 و .......می باشد. 4، راه3رسم و روش 2، جهت،1طریق: فی همچوندارای معانی مختلنحو در لغت  

  نحو در اصطالح  -4-2-2   

 شود و از روابط کلمات جمله با علم نحو از تغییراتی که از جمله های مختلف عارض کلمات می

 تغییرات کلمه پیش از دخول در جمله بحث می کند.، در صورتی که علم صرف از هم سخن می گوید

( در می  رجالن و رجلین ( را به تنهایی در نظر می گیریم و آن را به صورت ) رجل ) زمانیمثال یک 

( در  رجل از تغییراتی که اعراب ) زمانی دیگراما یک  آوریم، این نوع تغییرات موضوع علم صرف است.

شود  کند، بحث می کنیم و می بینیم که چگونه در یک جمله مرفوع میجمله های گوناگون پیدا می 

جاء رجلٌ، رایتُ رجالً، مررتُ برجلٍ (. این  )صوب و در جمله دیگر مجرور مانند: و در جمله دیگر من

پس فایده علم صرف صحیح خواندن کلمات و فایده علم نحو . ت موضوع علم نحو استنوع تغییرا

بنابراین علم نحو از حاالت اواخر کلمات بعد از ترکیب آنها و از جای  5است .درست خواندن جمله ها 

الفاظ در  6مفردات در جمله و ساختن جمله از مفردات بر مقتضای کالم عربی درست، بحث می کند.

: دسته ای که آخر آنها همیشه بر یک حالت باقی می ماند و آنها را مبنی هستند قسم ترکیب بر دو

کسی که  دسته ای که آخر آنها حاالت گوناگونی پیدا می کند و آنها را معرب می نامند. می گویند و

ب و انواع اعراب و می خواهد سخنش موافق قوانین نحوی باشد، نیازمند به دانستن کلمات مبنی و معر

رای قواعدی ب ، برای آن که بتواند حق هر لفظی را ادا کند و از اشتباه مصون باشد.جاهای آن هاست

                                                           

 3351ص  ،4ج پیشین، ،معین، محمد .1 

 .1155ص  پیشین، عمید، حسن،. 2 

 .1645ص  ،ش1375 ،هیجدهم ،اسالم تهران، ،2جلد  بزرگ جامع نوین سیاح،سیاح، احمد، فرهنگ . 3 

  .2132ص  ،2ج پیشین، جر، خلیل،. 4 

 .151ص  ، پیشین،خوانساری، محمد .5 

 ،ش1387،اول،حقوق اسالمی  قم، ،4حمید مسجد سرایی، ترجمه و شرح مبادی العربیة، جلد  خرسندی، محمود، .6 

 .11ص
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دانایان این فن و و تنها سماع و شنیدن از دهان  شناختن حالت اواخر کلمات مبنی وضع نشده است

باید گفته شود که شناختن کلمات مبنی  1نقل از کتب صحیح و فرهنگ ها پایه این شناخت است.

کلمات مبنی بسیار کم هستند، بنابراین علمای  ،کلمات معرب زیرا به نسبت با ،صعوبت و اشکالی ندارد

وضع کرده اند و از این قبیل قواعد  نستن حالت آخر هر کلمه معربعلم نحو قواعد مخصوصی برای دا

به این 2را می فهمیم. فعل ها و رفع و نصب و جزم آخر اسم هااست که وجوب رفع و نصب و جزم آخر 

ا یک دیگر و چگونگی ساختن جمله و هم چنین عدم تغییر ترتیب علم نحو از کیفیت ارتباط کلمات ب

کلمه از  .، بحث می کند. موضوع علم نحو، کلمه و کالم استت آخر کلمات به لحاظ اعراب و بناحرک

نظر چگونگی حرکت آخرش در جمله مورد گفتگواست و کالم نیز از جهت پیوند اجزاء آن با یکدیگر 

فایده ی علم نحو، محفوظ ماندن از خطا در گفتار و نوشتار  .گیرد در علم نحو مورد بحث قرار می

 3است.

  مبادئ العربیۀ -4-9

 معرفی -4-9-4   

شرتونی در چهار جلد صرف و نحو است که توسط استاد رشید الکتابی در زمینه  مبادئ العربیة 

مرتب نگاشته شده است. شیوه ی استاد در جلدهای مختلف  بدین ترتیب است که از آسان به مشکل 

می باشد و در جلد دوم آن مطالب  صرف و نحویعنی جلد اول دارای مطالب ابتدایی درباره شده است؛ 

و همچنین تا حدی مشکل  لب افزوده شده استو در جلد سوم  هم مقداری به مطا کامل تر شده اند

 ب در زمینه ادبیات عرب را ارائه داده اند .ر جلد چهارم استاد کامل ترین مطا لتر شده تا این که د

جلد چهارم مبادئ العربیة شامل دو بخش مهم صرف و نحو می باشد که هر کدام از این دو بخش 

مبحث می باشد و بخش 51بخش صرف شامل که  مطالب خاص خود را در بر گرفته است به طوری

 مبحث می باشد.  59نحو نیز شامل 

 

                                                           

 .11ص ،ش1384،یازدهم دارالعلم، قم، ترجمه سید علی حسینی، ،4جلد  ،ی العربیهمباد شرتونی، رشید،. 1 

 .151ص  پیشین، محمد جواد، شریعت، .2 

 .11ص  ،ش1374هشتم، قم، دارالعلم، ،7زبان قرآن، ج  محمدی، حمید، .3 
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  ویژگی ها -4-9-2        

با توجه با این که کتاب مبادئ العربیة یکی از کامل ترین کتاب ها در زمینه صرف و نحو می 

باشد و مطالب را به صورت یک جا آورده و بعد از هر درس تمرین هایی را برای یادگیری بهتر مطالب 

است اما در بعضی از قسمت های کتاب  نواقصی مشاهده می شود؛ یعنی این که مثالً قاعده ای  آورده

را به طور کامل توضیح نداده یا این که قاعده ای را به صورت سربسته مطرح کرده و رد شده است که 

رای را برای دانش پژوهان مشکل می سازد و یا این که تمرین هایی را که آورده ب روند یادگیری

تثبیت یادگیری کم هستند و نکته مهم تر این که دانش پژوهان با این مثال ها و تمرین ها مأنوس 

یکی از اساتید حوزه و دانشگاه یعنی آقای دکترحمید محمدی این کتاب را مورد ویرایش و  نیستند.

، اضافه کردن دست از جمله: اصالح برخی از قواعبررسی قرارداده اند که دارای ویژگی های مختلفی ا

به طوری که در اضح تر آورده اند. یعنی قواعد را به صورت کامل تر و و ،توضیحاتی به برخی از قواعد

درس و تبدیل تمرین دیگر این که آوردن تمرین و نمونه بیشتر برای هر  .قاعده ها ابهامی وجود ندارد

خود این امر با توجه به آشنایی بیشتر به تمرین ها و نمونه های از قرآن و حدیث که ها و نمونه هایی 

و دانش پژوهان با توجه به کاربرد باعث یادگیری بهتر مطالب می شود دانش پژوهان با قرآن و حدیث 

 این قواعد در منابع دینی به اهمیت روز افزون صرف و نحو پی می برند.
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 فصل دوم

 موضوع نحو و باب فعل
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 موضوع نحو -2-4

 میّز األلفاظ المعربۀ من  المبنیّۀ فی اآلیات الکریمۀ و الروایات  الشریفۀ. -۱تمرین 

 الفاظ معرب را از مبنی در این آیات کریمه و روایات شریفه مشخص کن. : ترجمه

 .۱ینَلِلْمُتَّقِ ىهُدً یهِفِ رَیْبَ ال الْکِتابُ لِكَذَ* الم. القرآن الکریم: ۱

 (*آورده وجود به الفبا ساده حروف از را، عظیم کتاب این که خداوندى است بزرگ) الم: ترجمه

 .است پرهیزکاران هدایت مایه و ندارد راه آن در یشک که است عظمتى با کتاب این 

 : کتاب، هُدًی، متّقین .معرب

 در لِلمُتَّقین .  «مجرور لـِ»  ،هِ، ـیفِ، رَیْبَ، الَ ،ذَالِکَ، : الممبنی

 .۲تَمْتَرُونَ أَنْتُمْ ثُمَّ عِنْدَهُ مُسَمًّى أَجَلٌ وَ أَجَالً قَضى ثُمَّ ینٍطِ مِنْ خَلَقَکُمْ يالَّذِ هُوَ. القرآن الکریم: ۲

 و( یابد تکامل انسان تا) داشت مقرّر مدتى سپس آفرید گل از را شما که است کسى او: ترجمه

 و یگانگى و توحید در مشرکان) شما همه، این با(. است آگاه آن از او فقط و) اوست نزد حتمى اجل

 .!کنیدمى تردید( او، قدرت

 تَمترون.، عِندَ، سَمًّىمُ ،أَجَلٌ ،أَجَالً طِینٍ،: معرب
 .أَنتُمْ، عِندَهُدر « هُ»ضمیر متصل ، «وَ»حرف عطف ، قضی ،ثُمَّ، مِّن ،کُم، خَلَقَ ،یالَّذِ هو،: مبنی

 .۳ینَالْمُقْسِطِ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ بِالْقِسْطِ بَیْنَهُمْ فَاحْکُمْ حَکَمْتَ إِنْ وَ  کریم:الالقرآن   .۳

 .دارد دوست را عادالن خدا که کن، داورى عدالت با کنى، داورى آنها میان اگر و ترجمه:

 ، بُّحِیُ ،مُقْسِطِین، اهللَ، قِسْطِ، بَیْن: معرب

 ، إِنَّ، بِالْقِسْطِدر «  بـِ »حرف جر ، مبَیْنهُدر «  مهُ »ضمیر متصل  ،حْکُماُ، فَ، حَکَمْتَ ،إِنْ: مبنی

 

 

 

                                                           

 .2-1بقره / . 1 

 . 2أنعام/ . 2 

 . 42مائده /. 3 
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 ءَالشَّیْ یَضَعُ الَّذِي هُوَ الم:السّ علیهِ فَقَالَ ،الْعَاقِلَ لَنَا صِفْ: لَهُ قِیلَ(: االمام علی )علیه السالم. ۴

 .۱فَعَلْتُ قَدْ الم:السّ علیهِ فَقَالَ ، الْجَاهِلَ لَنَا فَصِفْ:  فَقِیلَ مَوَاضِعَهُ

 کسى عاقل: امام فرمود! کن وصف ما براى را عاقل گفته شد. ( ع ): به حضرت علی ترجمه 

امام  آن !کن وصف ما براى را جاهل: گفتند سپس. دهدمی  قرار شخود جاى در را چیز هر که است

 انسان جاهل را با وصف کردن انسان عاقل توصیف کرده ام .: فرمود

 .الْجَاهِلَ ،ءَالشَّی، یَضَعُ، العَاقِلُ :معرب

 ،قد، صِفْ، َقِیلَ ،مَوَاضِعَهُدر«  ـهُ »ضمیر متصل ، الِّذی، هو، الَقَ ،انَ، ـلَ، صِفْ، هُ، ـلَـ ، قِیلَ: مبنی

 .فَعَلْتُدر «  تُ »ضمیر متصل ، فَعَلْتُ

 .۲تَسُوؤُكَ حَیْثُ تَرَاهَا فَإِنَّكَ بِهَا تَعْمَلُ سَیِّئَۀً تَسْتَصْغِرَنَّ لَا :)علیه السالم( الباقراالمام  .۵

زیرا تو آن را جایی که بدی کرده ای ک نشمار، کار بدی را که انجام می دهی کوچ:ترجمه

 خواهی دید.

  .تَسُوؤُتَرَا،  ،تَعْمَلُ، سَيِّئَةً :معرب

 در «ک»ضمیر متصل حیث، ، تَرَاهَادر « هَا »ضمیر متصل ، فَإِنَّکَ ،اهَبِ، تَصْغِرَنَّستَ: لَا، مبنی

 .تَسُوؤُکَ

 

 فِیهِ تَقَعَ أَنْ قَبْلَ مَخْرَجِهِ مِنْ مَدْخَلَهُ تَعْرِفَ حَتَّى أَمْرٍ كُلِّ عِنْدَ قِفْاالمام الصادق )علیه السالم(:  .۶

 ۳.فَتَنْدَمَ

                                                           

دفتر نشر فرهنگ  ترجمه: احمد آرام، تهران، ،1الحیاه ،ج حکیمی،. حکیمی، محمد رضا، محمد و علی 1 

 .163ص ش،1381اسالمی،

 االسالمیه الکتب دار ،تهران ،71، جاألطهار األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار . مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی،2 

 .356، ص ق1414،

 .162ص  ،1ج  پیشین، . حکیمی، محمد رضا، محمد و علی حکیمی،3 
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نسبت به انجام آن اقدام نکن، تا  راه ورود و خروجش را ندانی،اری را تا این که ک هر: ترجمه

 این که پشیمان نشوی.

 .نْدَمََت ،تَقَعَقبل،  ،مَخْرَجِ ،مَدْخَلَ ،تَعْرِفَ، أَمْرٍ ،کُلِّعند، : معرب

  ،یهِفِ ،أَنْ ،مَدْخَلَهُدر  « ـهُ »ضمیر متصل  ،مِنْ، حَتَّى ،قِفْ :مبنی

 

 رفع  و نصب فعل مضارعمواضع  -2-2

الذي من أجله نُصب الفعل میّز الفعل المضارع المرفوع من المنصوب و بیّن السبب . ۱تمرین 

 ع.المضار

 دلیل نصب فعل مضارع را مشخص کن. منصوب مشخص کن و : فعل مضارع مرفوع را ازترجمه

 إِلَیْنا أَرْسَلْتَ ال لَوْ رَبَّنا فَیَقُولُوا یهِمْأَیْدِ قَدَّمَتْ بِما یبَۀٌمُصِ یبَهُمْتُصِ أَنْ ال لَوْ وَکریم: الالقرآن  .۱

 .۱الْمُؤْمِنین مِنَ نَکُونَ وَ اتِكَآیَ فَنَتَّبِعَ رَسُوالً

 آنان به اعمالشان اثر بر مصیبتى و مجازات( پیامبرى فرستادن از پیش) گاه هر: ترجمه

 مؤمنان از و کنیم پیروى تو آیات از تا نفرستادى ما براى رسولى چرا! پروردگارا: »گفتندمى رسید،مى

 !باشیم؟

 ناصبه . « أن »فعل مضارع منصوب به  :تُصِیبَهُم    

 مقدره، زیرا بعد از فاء سبب در جواب طلب محض ) « أن »فعل مضارع منصوب به : یَقُولُواْ

 ( یعنی لوال آمده است.  تحضیض

 مقدره، زیرا بعد از فاء سبب که در جواب طلب محض ) « أن »: فعل مضارع منصوب به نَتَّبِعَ 

 ( است قرار گرفته.  تحضیض

 .« نَتَّبِعَ »معطوف به فعل مضارع منصوب  :نَکُونَ 

 رَسُوالً یُرْسِلَ أَوْ ابٍحِجَ اءِوَرَ مِنْ أَوْ وَحْیاً إِالَّ اللَّهُ یُکَلِّمَهُ أَنْ لِبَشَرٍ انَكَ امَ وَکریم: الالقرآن  .۲

 . ۲یمَحَکِ عَلِیٌّ إِنَّهُ اءُیَشَ امَ بِإِذْنِهِ فَیُوحِیَ

                                                           

 . 47قصص / . 1 

 . 51شوری / . 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 
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 پشت از یا وحى راه از مگر گوید، سخن او با خدا که نیست انسانى هیچ شایسته و: ترجمه

 .است حکیم و مقام بلند او که چرا کندمى وحى بخواهد را آنچه او بفرمان و فرستدمى رسولى یا ،پرده

 ناصبه. « أن »:  فعل مضارع منصوب به یُکَلِّمَهُ

 .« یُکَلِّمَهُ »، معطوف به فعل مضارع منصوب : فعل مضارع منصوبیُرْسِلَ

 .« یُرْسِلَ »، معطوف به فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب: یُوحِىَ

   : فعل مضارع مرفوع. یَشَاءُ

 وَ یُفَرِّطَ حَتَّى یَتَوَانَى فَأَرْبَعَۀٌ الْکَسْلَانِ عَلَامَۀُ أَمَّا(:الرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم .۳

 .۱یَأْثَمَ حَتَّى یَضْجَرُ وَ یَضْجَرَ حَتَّى یُضَیِّعُ وَ یُضَیِّعَ حَتَّى یُفَرِّطُ

ی انسان های تنبل چهار چیز است، سهل انگاری می کنند تا افراط عالمت و نشانه : ترجمه

ضایع گردند، ضایع می شوند تا این که آزرده خاطر شوند، و آزرده خاطر می  ورزند، افراط می کنند تا

 شوند تا این که گناهکار گردند.

 مرفوع. تقدیراً : فعل مضارعیَتَوَانَى

 . « هحتی جارّ »بعد از به أن ناصبه مقدّره : فعل مضارع منصوبیُفَرِّطَ

 : فعل مضارع مرفوع .یُفَرِّطُ

 .« جارّه حتی »از  بعدبه أن ناصبه مقدّره صوب : فعل مضارع منیُضَیِّعَ

  فعل مضارع مرفوع .: یُضَیِّعُ

 .« جارّه حتی »از  بعدبه أن ناصبه مقدّره فعل مضارع منصوب : یَضْجَرَ

 : فعل مضارع مرفوع . یَضْجَرُ

 .« ی جارّهحت »نصوب به أن ناصبه مقدّره بعد از فعل مضارع م: یَأْثَم

 بَابَ عَنْهُ یُغْلِقَ وَ الشُّکْرِ بَابَ عَبْدٍ عَلَى لِیَفْتَحَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ كَانَ مَا)علیه السالم(:االمام علی  .۴ 

 .۲الْإِجَابَۀ بَابَ عَنْهُ یُغْلِقَ وَ الدُّعَاءِ بَابَ عَبْدٍ عَلَى لِیَفْتَحَ لَا وَ الزِّیَادَةِ

                                                           

 ق،1414 دوم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ،(ص) الرسول آل عن العقول تحف ، حسن بن علی،شعبه حرانى ابن. 1 

 .22ص 

 . 435 . نهج البالغه / حکمت2 

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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زیاده خواهی را بر  ، در حالی که درای باز نمی کند بندهخداوند در شکر و رحمت را بر : ترجمه        

 در دعا را بر بنده ای باز نمی کند، در حالی که در اجابت را بر او می بندد. او می بندد و

 .و جهود مقدّره، بعد از الم تعلیل « أن »: فعل مضارع منصوب به یَفْتَحَ

 .یَفْتَحَعطف بر  فعل مضارع منصوب،: یُغْلِقَ

 .. بعد از الم تعلیلمقدّره « أن »فعل مضارع منصوب به  :یَفْتَحَ

 .یَفْتَحَعطف بر  فعل مضارع منصوب،: یُغْلِقَ

 لَما تَباطَأتُ فی مُراسَلَتِكَ. تابَۀِلکِلَوال عِلَلی و تُقعِدَنی عَنِ ا. ۵

اگر بیماری و ناتوانی من از نوشتن، نبود }پاسخگویی{ به نامه هایت را به تأخیر نمی : ترجمه

 انداختم.  

 .قرارگرفته است « واو »ن قبل از آن اسم جامد و حرف عطف : فعل مضارع منصوب، چوتُقعِدَنی

و  عللیقعودی ( و عطف به مبتدا  )رود.  مقدّره به تأویل مصدر می « أن »و فعل مضارع به همراه 

 محالً مرفوع می شود.

   .أهُون عِندَ الکِرَامِ و هٍنی خیرٌ مِن رَاحَلمُ. جِهَادٌ و أدرِكَ ا۶

جهاد و رسیدنم به آرزوها، بهتر است از راحتی و خوار شدنم نزد افراد سر شناس و : ترجمه

 بخشنده.

گرفته است و قرار « واو »ن قبل از آن اسم جامد و حرف عطف فعل مضارع منصوب، چوأدرِکَ:  

و محالً  جِهَادٌعطف به مبتدا  ( و إدراکی ) مقدّره به تأویل مصدر می رود « أن »فعل مضارع به همراه 

 مرفوع می شود.  

گرفته است و قرار « واو »ن قبل از آن اسم جامد و حرف عطف فعل مضارع منصوب، چو: أهُون

جرور م و محالً رَاحهٍ ( و عطف به  هونی ) می رود. ل مصدرمقدّره به تأوی « أن »فعل مضارع به همراه 

 می شود.

  : . أصلح الجمل التالیۀ۲ین تمر

 : جمالت زیر را اصالح کن.ترجمه

 .مِندمُوا شرَّالنَّدَ. إیّاكُم و الشَّرَّ فَت۱َ

 بپرهیزید که بسیار پشیمان می شوید. : ازشرترجمه

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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زیرا بعد از فاء مقدره، «  أن »ارع منصوب به مضفعل فَتندمُوا: دراین جمله اشکالی وجود ندارد.

 (. البته فعل امر محذوف است است قرار گرفته. ) حض امرسبب که در جواب طلب م

 .ۀًهائل كۀًکونَ مَعرِتَ تُ أَنْعَلِمْ. ۲

  است. جنگ هولناکی: دانستم که ترجمه

در این جا ناصبه نیست بلکه مخفّفه از مثقّله است، زیرا قبل «  أن »؛ : فعل مضارع مرفوعکونُتَ

 قرارگرفته است. از آن فعلی که داللت بر یقین دارد 

 مِن حِکَمِهم ما یَقیكَ العَثَراتِ.تَبِس فَتَقْدُونَكَ العُقَالءَ  .۳

دارد، : همراه خردمندان باش تا از نظرات ایشان، آنچه که تو را از لغزش ها باز می ترجمه

  .بیاموزی

نگرفته  در این جا سببیه نیست، زیرا در جواب طلب محض قرار: فعل مضارع مرفوع؛ فاءتَبِستَقْ

  (. ( است اسم فعل دونک: طلب غیر محض) است؛ )

 کفُوا اآلمِنینَ شرَّ مَعَاصِیهم.تَبابَ الحُکمِ فَرْمالً علی األشقیاء یا أ. ح۴َ

برمجرمان و افراد شرور بتازید تا از اعتماد کنندگان در : ای صاحبان حکومت و قدرت ترجمه

 مقابل شرّ و تمرّد و آشوب ایشان محافظت کنید.

 کفُون: فعل مضارع مرفوع، عالمت رفع آن ثبوت نون؛ در این جا فاء سببیه نیست زیرا قبل ازتَ

 آن طلب محض قرار نگرفته است.

 یُعَدَّ أمیرُالشُّعَراءِ. نْفَقُلتُ إذَالمِ األعْألحد المشاهیرِ ماء عَصْ إلیَّ قَصیدةُ تْیَهدِ. أ۵ُ

: قصیده ای ارزشمند که متعلق به یکی از مشاهیر سرشناس بود به من هدیه شد، در ترجمه

 این هنگام گفتم: او}حتماً{ امیرالشعراء به حساب می آید.

در صدر جواب واقع نشده است.)  در این جا ناصبه نیست زیرا« اذن» یُعَدُّ: فعل مضارع مرفوع؛ 

  فَقُلتُ إذَن(.

 مواضع جزم فعل مضارع -2-9

 عیّن المضارع المرفوع و المنصوب و المجزوم ذكراً سبب النصب و الجزم : .۱تمرین 

 دلیل نصب و جزم را بیان کن. مجزوم را معین کن، و منصوب و : مضارع مرفوع وترجمه
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 .۱ ایرًتَطْهِ یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْکُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یدُیُرِ اإِنَّمَالقرآن الکریم:. ۱

 پاک را شما کاملًا و کند دور بیت اهل شما از را گناه و پلیدى خواهدمى فقط خداوند :ترجمه

 .سازد

 فعل مضارع مرفوع. :یُرِیدُ

 قرار گرفته است.«  الم تعلیل »از بعد مقدره، زیرا«  أن »فعل مضارع منصوب به  :یُذْهِبَ

 مقدره.«  أن »منصوب به  و فعل مضارع (، یُذْهِبَعطف بر  ) :یُطَهِّرَکمُ

 .۲الْفائِزُون هُمُ فَأُولئِكَ یَتَّقْهِ وَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُطِعِ مَنْ وَالقرآن الکریم: . ۲

 فرمانش مخالفت از و بترسد خدا از و کند، اطاعت را پیامبرش و خدا کس هر و :ترجمه

 !هستند واقعى پیروزمندان همان کسانى چنین بپرهیزد،

 ، به عنوان فعل شرط.شرطیه«  مَن »: فعل مضارع مجزوم به یُطِعِ

 و مجزوم به حذف حرف علّه.   ،شرطیه«  من »(، فعل مضارع مجزوم به  یُطِعِ عطف بر : )یَخْشَ

 ، فعل مضارع مجزوم . (یَخْشَ عطف بر : )یَتَّقْهِ

 انُواكَ بِما قَوْماً لِیَجْزِيَ اللَّهِ أَیَّامَ یَرْجُونَ ال ینَلِلَّذِ یَغْفِرُوا آمَنُوا لِلَّذینَ قُلْ القرآن الکریم: .۳

 .۳یَکْسِبُونَ

 قرار عفو مورد ندارند[ رستاخیز روز] اللَّه ایّام به امید که را کسانى : »بگو مؤمنان به: ترجمه

 .« دهد جزا دادندمى انجام که اعمالى به را قومى هر خداوند تا دهند

 : فعل مضارع منصوب به أن ناصبه مقدّر پس از الم جارّه /یَجْزِیَال یَرجونَ: فعل مضارع مرفوع/

 : فعل مضارع مرفوع. یَکْسِبُونَ

 نَبْرَأَها أَنْ قَبْلِ مِنْ كِتابٍ یفِ إِالَّ أَنْفُسِکُمْ فی ال وَ الْأَرْضِ فِی یبَۀٍمُصِ مِنْ أَصابَ ما. القرآن الکریم: ۴

 مُخْتالٍ كُلَّ یُحِبُّ ال اللَّهُ وَ آتاكُمْ بِما تَفْرَحُوا الَ وَ اتَکُمْفَ امَ عَلى تَأْسَوْا لِکَیْال * یَسیرٌ اللَّهِ عَلَى ذلِكَ إِنَّ

 .۴ فَخُورٍ

                                                           

 . 33أحزاب / . 1 

 . 52نور/ . 2 

 . 14جاثیه / . 3 

 .23-22حدید / . 4 
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 آنها همه اینکه مگر دهدنمى روى شما وجود در نه و زمین در(  ناخواسته ) مصیبتى هیچ: ترجمه     

 بخاطر این *است آسان خدا براى امر این و است ثبت محفوظ لوح در بیافرینیم را زمین آنکه از قبل

 شادمان و دلبسته است داده شما به آنچه به و نخورید، تأسف ایدداده دست از آنچه براى که است آن

 !ندارد دوست را فخرفروشى متکبّر هیچ خداوند و نباشید

  .ناصبه«  أن »: فعل مضارع منصوب به هَارَأَنَب

 ناصبه.«  کی » : فعل مضارع منصوب بهتَأْسَوْاْ

 .(، فعل مضارع منصوب تَأْسَوْاْعطف بر  : )تَفْرَحُواْ

 : فعل مضارع مرفوع.بُّحِیُ

 أَحَدٌ یَسْتَحِیَنَّ لَا وَ ذَنْبَهُ إِلَّا یَخَافَنَّ لَا وَ رَبَّهُ إِلَّا مِنْکُمْ أَحَدٌ یَرْجُوَنَّ لَا :( علیه السالم االمام علی ). ۵

 .۱ یَتَعَلَّمَهُ أَنْ ءَالشَّیْ یَعْلَمِ لَمْ إِذَا أَحَدٌ یَسْتَحِیَنَّ لَا وَ أَعْلَمُ لَا یَقُولَ أَنْ یَعْلَمُ لَا عَمَّا سُئِلَ إِذَا مِنْکُمْ

شرم و  و نترسد،  شگناه از جز و نباشد، امیدوار  شپروردگار به جز شما از کسهیچ : ترجمه

و آنگاه که چیزی را نمی داند از ، آنچه که نمی داند بگوید می دانم آنگاه که در مورد حیا نکند

 آموختن آن شرم و حیا نکند.

  .نون تأکید ثقیله گرفته است، زیرا محالًمبنی بر فتح  : فعل مضارع مجزومیَرْجُوَنَّ

 .: فعل مضارع مجزوم مبنی بر فتح  محالً، زیرا نون تأکید ثقیله گرفته استیَخَافَنَّ

 .(، فعل مضارع مجزوم محالًیَخَافَنَّ )عطف بر :یَسْتَحِیَنَّ

 : فعل مضارع مرفوع.  یَعْلَمُ

 .ناصبه«  أن »: فعل مضارع منصوب به یَقُولَ

 .: فعل مضارع مرفوعأَعْلَمُ

 .فعل مضارع مجزوم مبنی بر فتح  محالً، زیرا نون تأکید ثقیله گرفته است: یَسْتَحِیَنَّ

  .جازمه م: فعل مضارع مجزوم به لَیَعْلَمِ

 ناصبه.«  أن »فعل مضارع منصوب به  :یَتَعَلَّمَ

 

                                                           

 .82 / حکمت .  نهج البالغه1 
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 عَنِ أَذْهَانَکُمْ فَتَشْغَلُوا فَاتَ قَدْ بِمَا الِاشْتِغَالَ قُلُوبَکُمُ تُشْعِرُوا لَااالمام الصادق )علیه السالم(:. ۶

 .۱ یَأْتِ لَمْ لِمَا الِاسْتِعْدَادِ

 از را خود ذهن صورت این در که نسازید، مشغول رفته دست از آنچه به را خود دلهاى:ترجمه

 .داشت خواهید باز است نیامده هنوز آنچه براى شدن آماده

 .الی نهیفعل مضارع مجزوم به : تُشْعِرُوا

 فاء سبب که در جواب طلب محض ) یرا بعد ازمقدره، ز«  أن »فعل مضارع منصوب به: تَشْغَلُوا

 آمده است.(  نهی

 مجزوم به لم جازمه. : فعل مضارع یَأْت

 . ۲ إذَا رَقَّ أحدُكُم فَلیَدعُ فَإِنَّ القَلبَ ال یَرِقُّ حتَّی یَخلُصَ(:  علیه السالم االمام الصادق ). ۷

قلب نرم نمی شود مگر این که خالص  زیرای از شما دلش نرم شد پس دعا کند، اگرکس :ترجمه

  شود.

  .« الم امر »: فعل مضارع مجزوم به یَدعُ

 .یَرِقُّ: فعل مضارع مرفوع

 جارّه به وسیله أن ناصبه مقدّره.  یَخلُصَ: فعل مضارع منصوب بعد از حتی

لّ علی الجواب الّذي دخلته فاء شرط و علی الجواب الّذي لم تدخله واذكرسبب دُ .۲تمرین 

 الوجوب و الجواز واالمتناع.  

جواب شرطی که فاء شرط برسرآن طی که فاء شرط برسرآن آمده است و جواب شر: ترجمه

 ن.ذکر ک واب شرط راو دلیل واجب بودن و جایز بودن و ممنوع بودن فاء ج ، را مشخص کننیامده

 .۳ اللَّهِ مُعْجِزِي غَیْرُ أَنَّکُمْ فَاعْلَمُوا تَوَلَّیْتُمْ إِنْ وَ لَکُمْ خَیْرٌ فَهُوَ تُبْتُمْ فَإِنْکریم: ال. القرآن ۱

                                                           

 .262، ص 1ج  پیشین، . حکیمی، محمد رضا، محمد و علی حکیمی،1 

 . 345ص  ،91ج  . مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، پیشین،2 

 .3توبه / . 3 
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 شما بدانید نمایید، سرپیچى اگر و! است بهتر شما براى کنید، توبه اگر حال، این با: ترجمه

 .( شوید خارج قدرتش قلمرو از و ) سازید ناتوان را خدا توانیدنمى

ه واجب است زیرا جواب شرط جمل، دخول فاء جزا بر جواب شرط لَّکُمْ خَیْرٌ فَهُوَ: جواب شرط

 اسمیه است.

دخول فاء جزا بر جواب شرط واجب است زیرا جواب شرط فعل طلب  ،فَاعْلَمُواْ: جواب شرط

 است.

 مِنْ یَخْرُجْ مَنْ وَ سَعَۀً وَ یراًكَثِ مُراغَماً الْأَرْضِ فِی یَجِدْ اللَّهِ سَبیلِ یفِ یُهاجِرْ مَنْ وَ: . القرآن الکریم۲

 .۱ اللَّهِ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ الْمَوْتُ یُدْرِكْهُ ثُمَّ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ إِلَى مُهاجِراً بَیْتِهِ

 و. یابدمى زمین در اىگسترده و فراوان امنِ جاهاى کند، هجرت خدا راه در که کسى :ترجمه

 پاداش رسد، فرا مرگش سپس رود، بیرون خود خانه از او، پیامبر و خدا سوى به مهاجر بعنوان کس هر

 .خداست بر او

دخول فاء جزا بر جواب شرط جایزاست زیرا جواب شرط فعل مضارع مثبت  ،دْجِیَ جواب شرط:

 است.

بر جواب شرط واجب است زیرا جواب شرط فعل ماضی دخول فاء جزا ، وَقَعَ فَقَدْجواب شرط: 

 است. متصرف مقرون به قد

 ذَرُوا وَ اللَّهِ ذِكْرِ إِلى فَاسْعَوْا الْجُمُعَۀِ یَوْمِ مِنْ لِلصَّالةِ نُودِيَ إِذا آمَنُوا ینَالَّذِ أَیُّهَا ایَکریم: ال. القرآن ۳

 .۲ تَعْلَمُون كُنْتُمْ إِنْ لَکُمْ خَیْرٌ ذلِکُمْ الْبَیْعَ

 به شود، گفته اذان جمعه روز نماز براى که هنگامى! ایدآورده ایمان که کسانى اى: ترجمه

 .دانستیدمى اگر است بهتر شما براى این که کنید رها را فروش و خرید و بشتابید خدا ذکر سوى

دخول فاء جزا بر جواب شرط واجب است زیرا جواب شرط فعل طلب  ،فَاسْعَوْاْجواب شرط: 

 است.

 

                                                           

 . 111نساء / . 1 

 .9جمعه / . 2 
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 إِنْ وَ یالًسَبِ یَتَّخِذُوهُ ال الرُّشْدِ یلَسَبِ یَرَوْا إِنْ وَ بِها یُؤْمِنُوا ال آیَۀٍ كُلَّ یَرَوْا إِنْ وَ :. القرآن الکریم۴

 .۱ یالًسَبِ یَتَّخِذُوهُ الغَیِّ یلَسَبِ یَرَوْا

 را هدایت راه اگر ،آورندنمى ایمان آن به ببینند، را اىنشانه و آیه هر اگر که چنانند آنها:ترجمه

 انتخاب خود راه را آن ببینند، را گمراهى طریق اگر و کنندنمى انتخاب خود راه را آن ببینند،

 .کنندمى

فعل مضارع ، دخول فاء جزا بر جواب شرط ممتنع است زیرا جواب شرط یُؤْمِنُواْ الَجواب شرط: 

 است.«  ال »منفی با

، دخول فاء جزا بر جواب شرط ممتنع است زیرا جواب شرط فعل مضارع یَتَّخِذُوهُ لَا: جواب شرط

 است.«  ال »منفی با

، دخول فاء جزا بر جواب شرط جایز است زیرا جواب شرط فعل مضارع یَتَّخِذُوهُجواب شرط: 

 مثبت است.

 

 .۲ذَبَحَهَا[ فَقَدْ] نَفْسَهُ مَدَحَ مَنْو  أَصْلَحَهَا نَفْسَهُ ذَمَّ مَنْ(:  االمام علی )علیه السالم. ۵

آن را اصالح کند حقیقتاً  کند آن را اصالح کرده و هر کس سرزنش: هرکس نفسش را ترجمه

  آن را ذبح و قربانی کرده است.

شرط فعل ماضی دخول فاء جزا بر جواب شرط ممتنع است زیرا جواب ، أَصْلَحَهَا جواب شرط:

 متصرف بدون قد است.

است زیرا جواب شرط فعل ماضی ل فاء جزا بر جواب شرط واجب ، دخوذَبَحَهَا جواب شرط:

 متصرف مقرون به قد است.

 .۳ الظَّن بِهِ أَسَاءَ مَنْ یَلُومَنَّ فَلَا مَۀِالتُّه مَوَاضِعَ نَفْسَهُ وَضَعَ مَنْاالمام علی )علیه السالم(: . ۶

                                                           

 . 146أعراف / .  1 

 الکتب دار، قم سید مهدی رجائی،به کوشش:  ،الکلم درر و الحکم غرر بن محمد، الواحد عبد، آمدى تمیمى .2 

 .713،ص ق1411،اول،ه االسالمی

 .159 .  نهج البالغه / حکمت3 
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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 



29 

 

کسی را که به او گمان بد برد : هرکس خودش را در جایگاه های تهمت قرار دهد ترجمه

 سرزنش نکند.

دخول فاء جزا بر جواب شرط واجب است زیرا جواب شرط فعل طلب  ،یَلُومَنَّ فَلَا جواب شرط:

 است.

عَلَی مُحَمّدٍ وَ  فَلیُکثِر مِنَ الصَّالةِرُ بِهِ ذُنُوبَه مَن لم یَقدِر عَلَی مَا یُکَفِّاالمام الرضا )علیه السالم(: . ۷

  .۱ الذُّنُوبَ هَدماًتَهدِمُ آلِه فَإِنَّها 

و اهل بیت او صلوات بفرستد بر محمد  باید بسیار گناهانش را محو کند،نتواند : هر کس ترجمه

 گناهان را از بین می برد. زیرا صلوات

واجب است زیرا جواب شرط فعل طلب جواب شرط: فَلیُکثِر، دخول فاء جزا بر جواب شرط 

 .است

 .لَم تَتجاوَزِاآلذانَ ج مِنَ اللّسانِفِی القَلبِ و إن تَخرُ لَتْدَخالقلبِ  مِنَ ۀُمَلِالکَ جَتْخَرَ نْ. إ8

از  قلب بیرون تراود در قلب نفوذ می کند و اگر از زبان بیرون آید فراتر : اگر سخن ازترجمه

 گوش نمی رود.

، دخول فاء جزا بر جواب شرط ممتنع است زیرا جواب شرط فعل ماضی دَخَلَتْجواب شرط: 

 متصرف بدون قد است.

دخول فاء جزا بر جواب شرط ممتنع است زیرا جواب شرط فعل مضارع ، تَتجاوَزِ لَم: جواب شرط

 است.«  لم »به  و مجزوم  منفی

 :. أصلح الجمل التابِعۀ۳تمرین 

 کن.: جمالت زیر را اصالح ترجمه

 .بِذكرِكَ ۀُنَاهللِ تُلهَجُ األلسِسعی المَحمودِ فَوَمَهذا الَ. إن قُمتَ ب۱ِ

زبان ها همواره به  قسم، وشش و تالش پسندیده همت گماری، به خدا: اگر به این کترجمه

 نیکی از تو یاد می کنند.

                                                           

 .47،ص 91ج پیشین، مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، .1 

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 »همراه لَتُلهَجُ: فعل مضارع مرفوع، جواب قسم، زیرا در این جا قسم متأخر از شرط و 

 است.

 الءِ.الفُضَ رَةِمِن خِیَ فُ بَینَ القَومِ إذاً هُوَؤَلَّ. مَن ی۲ُ

: هر کس میان قوم الفت و پیوند برقرار کند پس او از بهترین عالمان و فرهیختگان ترجمه

 است.     

 عالمت جزم آن سکون است. فعل مضارع مجزوم به عنوان فعل شرط و : یُؤلَّفُ

نمی «  إذا »است؛ «  فاء » ،جا ربط میان فعل شرط و جواب آندر این : الفُضالءِ رَةِخِيَفَهُو مِن  

می «  إذا »و«  إن »چون ادات شرط در این جا غیر از  تواند ربط میان فعل شرط و جواب آن باشد.

 باشد. 

 فُ خَیراً .صادِه تُجَّوَ. كَیفَما تَت۳َ

 با خیر مواجه می شوی .  ،: هرگونه رو کنیترجمه

 سکون است. آن و عالمت جزم مجزوم به عنوان جواب شرط چون فعل مضارع مثبت و: فْتُصادِ

 عِیشِی. دَموار عَکَّرتَیاتِكَ إن تَفارقُنی تَ. وَح۴َ

 ویی زندگیم را تیره و تار می سازی.:  قسم به جانت اگرمرا ترک گترجمه

جواب قسم، زیرا قسم قبل از شرط قرار گرفته و قبل از قسم نیز رُ: فعل مضارع مرفوع، کَّعَتَتَلَ

 اسمی که نیازمند خبر باشد قرارنگرفته، بنابراین جواب شرط ترجیحاً محذوف است.

 زَرَعَ. هُو یَحصُدُ شرَّما إذانَ تعِ الف. مَن یَزر۵

 : کسی که فتنه بکارد در نتیجه بدی آنچه را که کاشته، درو می کند. ترجمه

نمی تواند رابط «  إذا »است؛ و«  فاء »در این جا رابط میان فعل شرط و جواب آن، :فهُو یَحصُدُ

 است.   «  إذا » و«  إن »میان فعل شرط و جواب باشد، چون ادات شرط در این جا غیر از

 .ةًبَعیدَ ةًزُ شُهرَبُ عَلَی العِلمِ یَحرِنصَِاهللِ إن یَ وكَ وأخُ. ۶

اگر با جدیت به یادگیری علم بپردازد، شهرت بسیاری به دست به خداقسم -: برادرت ترجمه

 می آورد.

  : فعل مضارع مجزوم و عالمت جزم آن سکون. یُنصَبُ

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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: فعل مضارع مجزوم، جواب شرط؛ زیر قبل از قسم و شرط، اسمی قرار گرفته که نیازمند رزْیَحِ

 خبر است.

  .  أعرب الجمل التابعه:۴تمرین 

 : جمالت زیر را ترکیب کن.ترجمه

 .۱ نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ اللَّهِ حُدُودَ یَتَعَدَّ مَن وَ . القرآن الکریم:۱

 .است کرده ستم خودش به قطعاً نهد، فراتر[ پاى] خدا مقرّرات از کس هر و: ترجمه

 و محالً مرفوع. مبتدا :مَن

: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر مستتر هُوَ و فعل شرط و مجزوم و عالمت جزم آن حذف  یَتَعَدَّ

 حرف علّه.   

 : مفعول به و منصوب.حُدُودَ

 : مضاف الیه و مجرور.اللَّهِ

 : حرف جزا.فَ

 حرف تحقیق.: قَدْ

 : فعل ماضی.ظَلَمَ        

 : مفعول به و منصوب.نَفْسَهُ

 ر / جمله ی شرط و جواب شرط: خبر و محالً مرفوعمجرو ه و محالًـهُ: مضافُ الی

 ( : جواب شرط محال مجزوم.نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْجمله )       

 .۲یَعْلَمُون فَسَوْفَ  الْأَمَلُ یُلْهِهِمُ وَ یَتَمَتَّعُواْ وَ یَأْكُلُواْ ذَرْهُمْ. القرآن الکریم: ۲

 زودى به پس کند، سرگرمشان[ ها] آرزو و شوند برخوردار و بخورند تا بگذارشان :ترجمه

 .دانست خواهند

 نی علی سکون و فاعل آن انت مستتر.: فعل امر مبذَرْ 

 محالً منصوب. هُم: مفعول به و 

: فعل مضارع و فاعل آن ضمیر بارز )واو( و فعل مجزوم در جواب طلب محض و عالمت َأْکُلُواْ 

 جزم آن حذف نون. 

                                                           

 . 1طالق / . 1 

 . 3حجر / . 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 
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 : حرف عطف. وَ 

 .یَأْکُلُواْ: فعل مضارع معطوف به عُواْیَتَمَتَّ 

 : حرف عطف. وَ 

 .یأکلوا به معطوف  مضارع: فعل یُلْهِ 

 و محالً منصوب. به مفعول: مهِ 

 .مرفوعو  فاعل: الْأَمَلُ

 فَ: حرف نتیجه .

 .استقبال حرف: سَوْفَ        

جمله ی شرط و جواب شرط: خبر و محالً  و فاعل آن ضمیر بارز )واو(. مضارع : فعلیَعْلَمُون

 مرفوع

: من أحَبَّ أَن یُستَجَابَ دُعاؤُهُ فَلیُطَیَّب مَطعَمَهُ و صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(الرسول االعظم ). ۳

 .۱ مَکسَبَهُ

پس باید غذا و کسب و کارش را پاک  : هرکس دوست دارد که دعایش مستجاب شودترجمه

 کند.

 محالً مرفوع.من : مبتدا و 

 أحَبَّ : فعل ماضی و فعل شرط محالً مجزوم.

 أَن: حرف ناصبه.

 یُستَجَابَ: فعل مضارع مجهول و منصوب.

 نایب فاعل و مرفوع   دُعاؤُ:

 هُ: مضاف علیه و محالً مجرور.

 فَ: حرف جزا.

 الم امر. لـ :

 محالً مرفوع.و (  هُوَ یُطَیَّب: فعل مضارع و جواب شرط و فاعل آن ضمیر مستتر )

 .مَطعَمَ: مفعول به و منصوب

 هُ: مضاف الیه و محالً مجرور.

                                                           

 .372ص  ،91ج پیشین، . مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،1 

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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 و: حرف عطف.         

 مَکسَبَ: معطوف به مَطعَمَ و منصوب.

 مضاف الیه و محالً مجرور. هُ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

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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 فصل سوم                                                  

 مرفوعات                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 فاعل -9-4

 :المؤوّل بالصریح فی الجمل التابعۀصریح والدلّ علی الفاعل و میّز بین الفاعل  .۱ نتمری

این جمالت بیان  : فاعل صریح را از فاعل مؤول به صریح بعد از مشخص کردن فاعل درترجمه

 کن. 

 .۱لِغَدٍ قَدَّمَتْ امَ نَفْسٌ لْتَنْظُرْ وَ الکریم:القرآن  .۱

 .فرستاده پیش از چیز چه فردایش براى تا بنگرد باید کس هر و :ترجمه

 (. فاعل صریح فاعل و مرفوع ): نَفْسٌ، فعل :تَنظُرْ

  (. فاعل صریح ) مرفوع فاعل و محالً«  ت »فعل و ضمیر مستتر: قَدَّمَتْ 

 ۲ هِیَ فَنِعِمَّا الصَّدَقاتِ تُبْدُوا إِنْ . القرآن الکریم:۲

 است خوب کنید، آشکار را انفاقها اگر: ترجمه

 (. فاعل صریح مرفوع ) فاعل و محالً«  واو »فعل و ضمیر متصل : تُبْدُواْ

  (. فاعل صریح ) مرفوع و محالً«  هو »فعل و فاعل آن ضمیر مستتر : نِعمَ

 ۳الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فاطِرِ شَكٌّ اللَّهِ فِی أَ رُسُلُهُمْ قالَتْ :. القرآن الکریم۳

 .آفریده را زمین و آسمانها که خدایى! است؟ شکّ خدا در آیا: »گفتند آنها رسوالن: ترجمه

 (. فاعل صریح : فاعل و مرفوع )رُسُلُ: فعل،قَالَتْ

 (. فاعل صریح ) مرفوع و محالً«  هو »: اسم فاعل و فاعل آن ضمیرمستترفَاطِر

 .۴ نَصیراً بِاللَّهِ ىكَفَ وَ وَلِیّاً بِاللَّهِ ىكَفَ وَ بِأَعْدائِکُمْ أَعْلَمُ اللَّهُ وَالقرآن الکریم: . ۴

 است کافى و(.  رسانندنمى شما به زیانى آنها ولى ) است آگاهتر شما دشمنان به خدا: ترجمه

 .باشد شما یاور خدا که است کافى و باشد شما ولىِّ خدا که

 (. )فاعل صریح و محالً مرفوع. زائد مجرور به حرف جر لفظاً فاعل و: اللَّهِ، فعل: کَفَى

                                                           

 . 18. حشر/ 1 

 . 271بقره / . 2 

 . 11. إبراهیم /3 

 . 45نساء / . 4 

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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 (. فاعل صریح لفظاً مجرور به حرف جر زائد و محالً مرفوع.) فاعل و: اللَّهِ ،فعل: کَفَى

 .۱اللَّهِ بِإِذْنِ إِالَّ مُصیبَۀٍ مِنْ ابَأَصَ امَالقرآن الکریم: . ۵

  .خدا اذن به مگر دهدنمى رخ مصیبتى هیچ: ترجمه

 (. فاعل صریح ) و محالً مرفوع. زائدمجرور به حرف جر لفظاً فاعل و : مُّصِيبَةٍ، فعل: أَصَابَ

  (. فاعل صریح ) فاعل لفظاً مجرور و محالً مرفوع.: اللَّهِ ،مصدر: إِذْنِ

 .۲اللَّهِ لِذِكْرِ قُلُوبُهُمْ تَخْشَعَ أَنْ آمَنُوا ینَلِلَّذِ یَأْنِ لَمْ أَ. القرآن الکریم: ۶

 کرده نازل حقّ از آنچه و خدا ذکر برابر در مؤمنان دلهاى که است نرسیده آن وقت آیا: ترجمه

 .گردد خاشع است

 فاعل غیر صریح ) به تأویل مصدر، فاعل و محالً مرفوع«  مْهُقُلوبُ تَخْشَعَ أَن »فعل و جمله : یَأْنِ

 .) 

 (. فاعل صریح ) مرفوع و محالً«  واو »ضمیر بارز: فعل و فاعل آن ءَامَنُواْ

 

بِهِ اإلسالمَ  مَن جَاءَهُ أَجَلُهُ وَ هُوَ یَطلُبُ العِلمَ لِیُحیِیَ :الرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(. ۷

 ۳ ۀٍدَرَجَإالَّ بِ ونَالنَّبِیُّ فضُلهُلَم یَ

حالی که برای احیای دین طلب علم می کند انبیاء بر او در  ش فرا رسد: کسی که مرگترجمه

 مگر به یک درجه. برتری ندارند

  (. فاعل صریح ) فاعل و مرفوع: أَجَلُ، فعل: جَاءَ

 (. فاعل صریح ) مرفوع و محالً«  هو »فعل و فاعل آن ضمیرمستتر: یَطلُبُ

 (. صریحفاعل  ) مرفوع و محالً«  هو »فعل و فاعل آن ضمیرمستتر: یُحیِی

 (. فاعل صریح ) : فاعل و مرفوعالنَّبِیُّونَ، فعل: فضُلهُیَ

                                                           

 . 11تغابن / . 1 

 . 16حدید / . 2 

 ،هدار الکتب اسالمی :،تهران ،7ج ،مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،محمد باقر بن محمد تقی ،. مجلسی3 

 .466. ص ق1414
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 هِ اللَّیلِ.. عَلَیكَ بِصاَل8

 بر تو باد نماز شب.  :ترجمه

 (. فاعل صریح محالً مرفوع )«  انت »عَلَیکَ: اسم فعل و فاعل آن ضمیر مستتر

 . أَیُّها الکَریمُ نَسبُه.۹

 ای کسی که نسبتت بزرگوار است. : ترجمه

 (.  فاعل صریح ) و مرفوع برای صفت مشبهه: فاعل الکَریمُ: صفت مشبهه: نَسبُ

 دِ الصّدیقِ.عبُلِحَزنتُ . ۱۱

 : به خاطر دور شدن دوست اندوهگین شدم.ترجمه

 (. فاعل صریح ). مرفوع فاعل و محالً«  ت »: فعل و ضمیر مستترحَزنت

 (. فاعل صریح ) الصّدیقِ: فاعل لفظاً مجرور و محالً مرفوع.دِ: مصدر، بُع

تمتنع أو تجب فیها التاء مع الفعل ذاكراً  دلّ علی الفاعل و المواضع التی تجوز أو .۲ تمرین

 السبب.

همراه با فعل را با ذکر دلیل بیان از یا امتناع یا وجوب تاء تأنیث فاعل و جایگاههای جو :ترجمه

  کن.

 .  ۱ مِنْسَأَتَه تَأْكُلُ الْأَرْضِ دَابَّۀُ إِالَّ مَوْتِهِ عَلى دَلَّهُمْ ماالکریم:.القرآن ۱

 را او عصاى که[ موریانه] زمین جنبنده مگر نساخت آگاه وى مرگ از را آنها کسى: ترجمه

 (. افتاد فرو سلیمان پیکر و شکست تا ) خوردمى

فاعل  ، زمانی که بین فعل و: فاعل و مرفوعدَابَّةُمفعول به، «  هم »فعل و ضمیر متصل :مْهُدَلَّ

 باشد.«  تاء »فعل خالی ازفاصله شود مختار این است که «  اإلّ »مؤنث با

عل واجب است. زیرا فاعل به ف«  نیثتاء تأ »ل آن هی مستتر است. الحاق : فعل و فاعتَأْکُلُ

 ری است که مرجع آن اسم مونث است.  ضمیر مستت

 .۲الدَّارِ عُقْبَى فَنِعْمَ صَبَرْتُمْ بِما عَلَیْکُمْ سَالمٌ.القرآن الکریم: ۲

                                                           

 . 14. سبإ/ 1 

 . 24رعد / . 2 
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 سرانجام نیکوست چه! استقامتتان و صبر بخاطر شما بر سالم(  :گویندمى آنان به و ) :ترجمه

 (! جاویدان سراى آن

 »زیرا  ممتنع است.به فعل «  تاء تانیث »الحاق ، « تم »: فعل و فاعل آن ضمیر متصلصَبَرْتُمْ

 ضمیر فاعلی مذکر است.«  تم

ه اما فعل به صورت مذکر آمده : فاعل و مرفوع، هرچند که فاعل مؤنث آمدالدَّار ىعُقْبَ ،: فعلنِعْمَ

 باشد.«  تاء »زیرا زمانی که فعل جامد باشد مختار این است که  فعل خالی ازاست. 

 .۱ابِهَ یَفْرَحُوا سَیِّئَۀٌ تُصِبْکُمْ إِنْ وَ تَسُؤْهُمْ حَسَنَۀٌ تَمْسَسْکُمْ إِنْ.القرآن الکریم: ۳

 دهد، رخ شما براى ناگوارى حادثه اگر و کندمى ناراحت را آنها برسد، شما به نیکى اگر: ترجمه

 .شوندمى خوشحال

فاعل  زمانی که بین: فاعل و مرفوع، حَسَنَةٌ، مفعول به«  کُمْ»: فعل و ضمیر متصل سَسْکُمْمْتَ

نیث تأ«  تاء »به غیر از إلّا فاصله بیفتد، مختار این است که  فعل به وسیله چیزی  فعلش مؤنث با

 بگیرد.

و محالً مرفوع، «  هی »مفعول به و فاعل آن ضمیر مستتر «  هُمْ »ضمیر متصل و : فعل تَسُؤْهُمْ

 به فعل واجب است. زیرا فاعل ضمیر مستتری است که مرجع آن اسم مونث است.  «  تاء تانیث »الحاق 

 زمانی که بین فاعل مؤنث با: فاعل و مرفوع، سَيِّئَةٌمفعول به، «  کُمْ»: فعل و ضمیر متصل تُصِبْکُمْ

 رد.تأنیث بگی«  تاء »به وسیله چیزی  به غیر از إلّا فاصله بیفتد، مختار این است که  فعل  فعلش

به فعل ممتنع «  نیثتاء تأ »، الحاق محالًعل و مرفوع فا«  واو »: فعل و ضمیر متصل یَفْرَحُواْ

 ضمیر فاعلی مذکر است.«  واو »است. زیرا 

 

 ۲لو خَلَصَتِ النَّیّاتُ لَزَكَتِ األعمالُ.  (: علیه السالم االمام علی ) .۴

 اعمال پاک می شود. باشد: اگر نیت ها خالص ترجمه

مؤنث  فاعلبه فعل جایز است، زیرا «  نیثتاء تأ »فاعل و مرفوع، الحاق: النَّیّاتُخَلَصَت: فعل، 

  مجازی است.

                                                           

 . 121. آل عمران / 1 

 . 613ص  پیشین، بن محمد، الواحد عبد، آمدى تمیمى. 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 
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مؤنث  فاعلبه فعل جایز است، زیرا «  نیثتاء تأ »فاعل و مرفوع، الحاق األعمالُ: زَکَت: فعل، 

 مجازی است.

 .۱دِینِه ثُلُثَا ذَهَبَ لِغِنَاهُ لَهُ فَتَوَاضَعَ غَنِیّاً أَتَى مَنْاالمام علی )علیه السالم(:  .۵

تواضع و خشوع نشان  به خاطر ثروتش انسان ثروتمندی را دید و در برابر او: هر کس ترجمه

 داد ، یک سوم دینش را از دست داده است. 

 به فعل ممتنع«  نیثتاء تأ »مرفوع، الحاق حالً( و م هو ): فعل و فاعل آن ضمیر مستتر أَتَى

 ضمیر فاعلی مذکراست.«  هو »است. زیرا 

به فعل ممتنع «  نیثتاء تأ »مرفوع، الحاق ( و محالً هو )ضمیر مستتر : فعل و فاعل آن تَوَاضَعَ

 ضمیر فاعلی مذکراست.«  هو »است. زیرا 

 هو »به فعل ممتنع است. زیرا «  نیثتاء تأ »الحاق ، : فعل و فاعل آن ثُلثا و مرفوع با الفذَهَبَ

 ضمیر فاعلی مذکراست. « 

بیّن مواردَ تقدیم الفاعل علی المفعول وجوباً و تقدیمِ المفعول علی الفاعل أوعلی  الفعل  : ۳تمرین 

 و الفاعل وجوباً: 

موارد وجوب تقدیم فاعل بر مفعول و وجوب تقدیم مفعول بر فاعل یا وجوب تقدیم  :ترجمه

 مفعول بر فعل و فاعل را بیان کن. 

 

   ۲.الطُّورَ فَوْقَکُمُ ارَفَعْنَ وَ یثاقَکُمْمِ اأَخَذْنَ إِذْ وَ.  القرآن الکریم: ۱

 شما سر باالى را طور وکوه گرفتیم پیمان شما از که را زمانى(  آورید یاد به )و: ترجمه

 .برافراشتیم

تقدیم  به و منصوب، ): مفعول مِیثَاقَکُمْ،محالَ مرفوع و«  نَا »: فعل و فاعل آن ضمیر متصلأَخَذْنَا

 فاعل بر مفعول واجب است زیرا فاعل ضمیر متصل و مفعول به  اسم ظاهر است.(.

تقدیم  مفعول به و منصوب، ): الطُّورمحالَ مرفوع،  و«  نَا »: فعل و فاعل آن ضمیر متصلرَفَعْنَا

 اسم ظاهر است.(.زیرا فاعل ضمیر متصل و مفعول به فاعل بر مفعول واجب است 

                                                           

 .228 نهج البالغه / حکمت. 1 

 .93بقره / . 2 
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 .۱الْحُسْنى الْأَسْماءُ فَلَهُ تَدْعُوا ما أَیّاًالقرآن الکریم:  .۲

 .!نامهاست بهترین او براى( و است یکى پاکش ذات) بخوانید، را کدام هر : ترجمه

تقدیم مفعول برفعل و فاعل واجب  ) مفعول به،: أَیًّا،« واو »: فعل و فاعل آن ضمیر متصلتَدْعُواْ

 است زیرا مفعول از اسماء صدارت طلب است. ( 

 ۲. الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما . القرآن الکریم: ۳َ

 .ترسندمى او از دانشمندان تنها خدا، بندگان میان از: ترجمه

تقدیم مفعول بر فاعل واجب  مفعول به و منصوب، ): اللَّهَ: فاعل و مرفوع، الْعُلَماءُ: فعل، یَخْشَى

 شده است.( «  إِنَّمَا »است زیرا فاعل محصور به 

 .۳تَعْبُدُون إِیَّانا كُنْتُمْ ما شُرَكاؤُهُمْ قالَ وَ. القرآن الکریم: ۴

 .!«کردیدنمى عبادت را ما( هرگز) شما : »گویندمى( آنها به) معبودهایشان و: ترجمه

فعل و  : مفعول به و منصوب، )تقدیم مفعول برإِیَّانَا،« اوو »فعل و فاعل آن ضمیرمتصل: تَعْبُدُون

 فاعل واجب است زیرا مفعول ضمیرمنفصل است(.

 

 .۴تَنْهَر فَال السَّائِلَ أَمَّا وَ*  تَقْهَرْ فَال الْیَتیمَ فَأَمَّاالقرآن الکریم: . ۵  

 مران، خود از را کننده سؤال و مکن، تحقیر را یتیم است چنین که حال: ترجمه

: مفعول به و منصوب، )تقدیم مفعول بر فعل و الْیَتِیمَ،« انت »: فعل و فاعل آن ضمیر مستترتَقْهَرْ

می باشد و فعل  تفصیلیّه«  أما »فاعل واجب است زیرا عامل مفعول، مقرون به فاء جزاء و در جواب 

 معمول دیگری غیر از مفعول ندارد.

تقدیم مفعول بر  مفعول به و منصوب، ) :السَّائلَ، « انت »فعل و فاعل آن ضمیر مستتر: تَنْهَر  

می باشد و تفصیلیّه «  أما »فعل و فاعل واجب است زیرا عامل مفعول، مقرون به فاء جزاء و در جواب 

 فعل معمول دیگری غیر از مفعول ندارد.(

                                                           

 .111إسراء / . 1 

 . 28. فاطر / 2 

 . 28. یونس / 3 

 . 11-9. الضحی / 4 
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 اللَّهُ أَعْمَى أَمَلُهُ فِیهَا فَطَالَ الدُّنْیَا فِی یَرْغَب مَنْالرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: .۶

 وَ هِدَایَۀٍ بِغَیْرِ هُدًى وَ تَعَلُّمٍ بِغَیْرِ عِلْماً اللَّهُ أَعْطَاهُ أَمَلَهُ فِیهَا فَقَصَّرَ فِیهَا زَهِدَ مَنْ وَ فِیهَا رَغْبَتِهِ قَدْرِ عَلَى قَلْبَهُ

 .۱بَصِیراً جَعَلَهُ وَ الْعَمَى عَنْهُ أَذْهَبَ

این دنیا آرزویش طوالنی باشد، خداوند قلبش را  در هرکس به دنیا میل داشته باشد، و: ترجمه

کس که در دنیا بی اعتنا باشد نسبت به دنیا و  هر دنیا، و نسبت به مقدار آرزوهایش در کند می کور

را  او می دهد که بدون یادگیری باشد، و هدایتی میکند او  آرزوهایش را کوتاه کند خداوند علمی را به

 را بینا قرار می دهد.  او  بدون هدایت یافتن، و می برد از او کوری را و

تقدیم مفعول بر فاعل  : فاعل و مرفوع، )اللَّهُضمیر متصل)هُ( مفعول به و منصوب،فعل و  :ُأَعْطَاه

 ( ظاهر است. واجب است زیرا مفعول ضمیر متصل و فاعل اسم

تقدیم فاعل بر مفعول  : مفعول به و منصوب )الْعَمَى،« هو »و فاعل آن ضمیر مستتر: فعل أَذْهَبَ

  ( که ضمیرمستتردر حکم  ضمیرمتصل است.«  هو »واجب است زیرا فاعل ضمیر مستتر

 .۲عَیْبَه النَّاسُ یَرَ لَمْ ثَوْبَهُ الْحَیَاءُ كَسَاهُ مَنْ االمام علی )علیه السالم(:  .۷

 نمی بینند.  را و عفت بر او لباسی بپوشاند، مردم عیبش حیا کههر کس : ترجمه

تقدیم مفعول بر  : فاعل و مرفوع، )الْحَیَاءُ منصوب، ( مفعول به و فعل و ضمیر متصل) هُ: کَسَاهُ

  .فاعل واجب است زیرا مفعول ضمیر متصل و فاعل اسم ظاهر است.(

                                            فاعلب ئنا-9-2 

 التذكیروالتأنیث: ب الفاعل واذكرحکم عاملهما من جهۀدلّ علی الفاعل و نائ. ۱تمرین 

فاعل و نایب فاعل را مشخص کن و حکم عامل آنها را از جهت مذکر و مؤنث بودن  :ترجمه

 ذکر کن. 

 زادَتْهُمْ آیاتُهُ عَلَیْهِمْ تُلِیَتْ إِذا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ اللَّهُ ذُكِرَ إِذا ینَالَّذِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا القرآن الکریم:. ۱ 

 .۳یَتَوَكَّلُون رَبِّهِمْ عَلى وَ إیماناً

                                                           

 .165ص  ،77ج پیشین، . مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،1 

 . 223 / حکمتبالغه .   نهج 2 

 . 2أنفال / . 3 
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 و گردد می ترسان دلهاشان شود، برده خدا نام گاه هر که هستند کسانى تنها مؤمنان،:ترجمه

 توکل پروردگارشان بر تنها و گرددمى فزونتر ایمانشان شود،مى خوانده آنها بر او آیات که هنگامى

 .دارند

تأنیث به فعل ممتنع است، زیرا نائب فاعل «  ت »الحاق  : نائب فاعل، )اللَّهُ ،: فعل مجهولذُکِرَ

 مذکر است.(

فاعل مؤنث تأنیث به فعل جایز است زیرا «  ت »الحاق : فاعل و مرفوع، )قُلُوبُ: فعل، وَجِلَتْ

 ( مجازی است.

به وسیله  ،چون بین فعل و نائب فاعل فاصله ایجاد شده ) فاعل،نائب  :یَاتُآ : فعل مجهول،تُلِیَتْ

 بهتر این است که به فعل عالمت تأنیث الحاق شود. (  می باشد«  إلّا »و این فاصله غیر از «  عَلَیْهِمْ »

تأنیث به فعل واجب «  ت »الحاق  ) محالً مرفوع.و «  هی »ت: فعل و فاعل آن ضمیر مستترزَادَ

 (.  ضمیری است که به مؤنث باز می گرددزیرا فاعل  ،است

تأنیث به فعل «  ت »و محالً مرفوع. )الحاق «  واو »: فعل و فاعل آن ضمیر متصلیَتَوَکَّلُون

 .ممتنع است زیرا فاعل مذکر است.(

 جُنِیَ إِذَا وَ احْتَمَلُوا عَلَیْهِمْ هَسُفِ إِذَا مَنْ أُمَّتِی خَیْرُ(: سلّم صلّی اهلل علیه و آله و الرسول االعظم ).۲

 .۱صَبَرُوا أُوذُوا إِذَا وَ اوُغَفَر عَلَیْهِمْ

بر آنها شود، تحمّل می هنگامی که یک بی ادبی  ، کهاست کسی : بهترین امت من ترجمه           

صبر  قرار گیرندآزار و اذیت  مورد و هر گاه، می آمرزند ندشد بکنند و هر گاه گناهی  علیه آنها مرتک

 پیشه می کنند.

تأنیث به فعل « ت »نائب فاعل، )الحاق «  سُفِهَ »جرور متعلق به جار و م: عَلَیْهِمْ: فعل مجهول، سُفِهَ

 ( ممتنع است زیرا فاعل مذکراست.

تأنیث به فعل ممتنع است زیرا فاعل «  ت ») الحاق  ،« واو »: فعل و فاعل آن ضمیر متصل احْتَمَلُوا

 . (مذکراست

فعل تأنیث به «  ت »)الحاق نائب فاعل، «  جُنِیَ »مجرور متعلق بهو  : جارعَلَیْهِمْ: فعل مجهول، جُنِیَ

 .(ممتنع است زیرا فاعل مذکراست

                                                           

 .263ص  ،بی تا ،اول ،مکتبه فقیه ،قم ،2جلد، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر ،ابن ابى فراس، ورام. 1 
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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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ممتنع است زیرا فعل تأنیث به «  ت »، )الحاق « واو »: فعل مجهول و نائب فاعل آن ضمیرمتصلأُوذُوا

 .(فاعل مذکراست

فعل ممتنع است زیرا فاعل تأنیث به «  ت ») الحاق  ،« واو » متصل: فعل و فاعل آن ضمیرصَبَرُوا

 .(مذکراست

 النِّعَمُ وَ عَلَیْهَا یُثَابُ الْحَسَنَاتُ وَ نِعَمٌ الْبَنُونَ وَ حَسَنَاتٌ الْبَنَاتُاالمام الصادق )علیه السالم(: .۳

 .۱عَنْهَا ولٌؤُمَسْ

و نعمت  ثواب داده می شود خوبی ها به خاطر ونعمت،  پسراننیکو هستند و  دختران: ترجمه

 مورد سؤال قرار می گیرند.ها 

تأنیث به «  ت ») الحاق  نائب فاعل،جار و مجرور متعلّق به یُثابُ و : عَلَیْهَا: فعل مجهول، یُثَابُ

   .مجرور است(فعل ممتنع است زیرا نائب فاعل مؤنث 

تأنیث «  ت ») الحاق  نائب فاعل، و مَسْئُولٌجار و مجرور متعلّق به  :عَنْهَا، اسم مفعول: ولٌؤُمَسْ 

 به فعل ممتنع است زیرا نائب فاعل مؤنث مجرور است.(

 و اجعل المفعول نائباً عنه:  ابعۀاحذف الفاعل فی الجمل الت .۲تمرین  

 .دهو مفعول را نائب فاعل قرار  حذف : در جمالت زیر، فاعل راترجمه 

 الکتابِ المُنزَلِ. . شَرَحَ الالّهوتیّونَ آیات۱ِ

 : مردان االهی، آیات کتاب نازل شده را شرح کردند.ترجمه

 آیاتُ الکتابِ المُنزَلِ. شُرِحَتْ

 هِ.ئَیِّاداتِ السعنِ العَ یُقلِعا نْأَخَوَیكَ أ نَصَحتُ. ۲

 کردم که از عادات زشت دست بر دارند.: دوبرادرت را نصیحت ترجمه

 .السیَّئَهِعنِ العاداتِ یُقلِعا  نْأنُصِحَ أخواك 

 . هدٍ و مَشَقَّۀٍدون جَبِ ۀَرءُ المَناصِبَ الرَّفیعَالمَیَبلُغُ .ال ۳

  سختی، انسان، مقام های باالرا به دست نمی آورد.  : بدون سعی وترجمه

                                                           

 .  216ص ،87ج ،پیشین . مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،1 
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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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 . مَشَقَّۀٍبدون جهدٍ و الرَّفیعَۀَ المَناصِبُ  ال تَبلَغُ/  یَبلَغُال 

 أَحَدِأصدِقائِهِ المُثرِینَ.نَفَقَۀِ . طَبَعَ المؤلّفُ كُتُبَه علی ۴

  : مؤلف کتاب هایش را به خرج یکی از دوستان ثروتمندش، به چاپ رسانید.ترجمه

 أَحَدِأصدِقائِهِ المُثرِینَ. علی نَفَقَۀِ الکُتُبُ طُبِعَت

 .وأدارَ عَلَیهم المُرطَّباتِ ائدَةِأَضیافَه علی المَ.خَدَمَ المُضیفُ ۵

 و نوشیدنی ها را برای ایشان گردانید.  : میزبان از مهمانانش بر سر سفره پذیرایی کردترجمه

 وأُدیرَت علیهم المُرطَّباتُ.المَائدَةِ علی  األضیافُ تخُدِمَ

 صحّح العبارات اآلتیه: . ۳تمرین  

 اصالح کن.: عبارات زیر را ترجمه

 .ۀِسَإلی المَدرَ الفتاةِبِت بَهِذُ. ۱

 : دختر به مدرسه برده شد.ترجمه

 گیرد، فعل مذکر است.، نائب فاعل قرار مؤنث : زمانی که جار و مجرور ذُهِبَ

 إلی ما فیه خیرُها. . أُرشِدَ الفَتاة۲ُ 

  : دخترجوان، به آن چه که خیرش درآن بود، هدایت شد. ترجمه

 است.  و متصل به فعل ( مؤنث حقیقی الفَتاةُ فعل وجوباً مؤنث است، زیرا نائب فاعل ): تْأُرشِدَ

 بأ الصَّحافیُّونَ.هذا النَعدت لِت و قَ. قام۳َ

  : روزنامه نگاران برای این خبر بلند شدند و نشستند.ترجمه

 ( مذکر است.  الصَّحافیُّونَ فعل وجوباً مذکر است، زیرا  فاعل )  :قامَ و قَعَدَ

 باتِه.ه فی واجِلِتَفریطِ مَ. عاقَبَ مَوالهُ الخاد۴ِ

 : آقا، خادمش را به خاطر کوتاهی کردن در وظایفش مجازات کرد. ترجمه

، در واقع بازگشت ضمیر به متأخّر لفظی و باید مرجع ضمیر مقدم شود :مَ مَوالهُعاقَبَ الخادِ

 رتبی  جایز نیست. 

 .ۀِقالَه المَغیرُ هذِ ةِیّارَالصُّحُفِ السَت فی جَما أُدرِ .۵
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 مقاله، درج نشده است.  این از روزنامه های سیّار، چیزدیگری غیر : درترجمه

 ( مذکراست. غیرُ مذکر است، چون نائب فاعل ) رِجَ : فعل وجوباًدْأُ

 والٍ.ن أبی فی حقلِنا مِن سنینَ طِمِ دفونٌمَ نزُهذا الکَ. ۶

 سالیان دراز از جانب پدرم در مزرعه ما مدفون است. : این گنج، ازترجمه

والٍ. فعل معلوم است، چون آنچه که بیان گر فاعل نینَ طِقلِنا مِن سِنزُ دَفَنَهُ  أبی فی حَهذا الکَ

 است ، در جمله ذکر شده است.

 ن تفعلَ.  أ یاعٌ ما عساكَم جِو هُ حتاجُونَك المُبابَدُ صُتَقْولَ. ۷

 آمدند، در حالی که گرسنه اند، بی درنگ کاری انجام بده. اگرنیازمندان به در خانه تو: ترجمه

 ( مذکراست.   المحتاجُونَ مذکر است، چون نائب فاعل ) : فعل وجوباًصُدُقْیَلوَ

  . أعرب الجمل التابعۀ:۴تمرین 

 : جمالت زیر را ترکیب کن.ترجمه

  .۱ثُقِفُوا ما أَیْنَ الذِّلَّۀُ عَلَیْهِمُ ضُرِبَتْالقرآن الکریم:  .4

  .است خورده آنان بر ذلت مهر شوند، یافت جا هر: ترجمه

 فعل ماضی مجهول . :ضُرِبَتْ

 .ضُرِبَتْ: جارّ و مجرور و متعلِّق به عَلَیْهِمُ

 : نائب فاعل و مرفوع.الذِّلَّةُ

 : مفعول فیه و محالً منصوب.أَیْنَ

 : زائده. ما

 ( و محالً مرفوع. واو مجهول و نائب فاعل آن ضمیر بارز ): فعل ماضی ثُقِفُوا 

                                                           

 . 112. آل عمران / 1 
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 .۱أَلیمٌ عَذابٌ یُصیبَهُمْ أَوْ فِتْنَۀٌ تُصیبَهُمْ أَنْ أَمْرِهِ عَنْ یُخالِفُونَ الَّذینَ فَلْیَحْذَرِالقرآن الکریم: . ۲

 را دامنشان اىفتنه اینکه از بترسند باید کنند،مى مخالفت را او فرمان که آنان پس: ترجمه

 !برسد آنها به دردناک عذابى یا بگیرد،

 : الم امرلْ

 : فعل مضارع مجزوم.یَحْذَر

 : فاعل و محالً مرفوع.الَّذینَ 

( و محالً مرفوع و به عنوان صله موصول  واو : فعل مضارع و فاعل آن ضمیر بارز )یُخالِفُونَ 

 محلی از اعراب ندارد. 

 .یُخالِفُونَ: جارّ و مجرورمتعلِّق به أَمْرِ عَنْ

 هِ: مضاف إلیه و محالً مجرور. 

 : حرف ناصبه و مبنی بر سکون.أَنْ

 : فعل مضارع منصوب و عالمت نصب آن فتحه.تُصیبَ 

 : مفعول به و محالً منصوب.هُمْ

 : فاعل و مرفوع.فِتْنَةٌ 

 : حرف عطف.أَوْ 

 .تُصیبَ: فعل مضارع معطوف به یُصیبَ 

 : مفعول به و محالً منصوب.مْهُ

 : فاعل و مرفوع.عَذابٌ 

 و مرفوع. عَذابٌصفت برای  :أَلیمٌ 

                                                           

 . 63نور / . 1 

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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 و محالً منصوب. یَحْذَرمفعول به برای  :فِتْنَةٌ تُصیبَهُمْ أَنْ

 . ۱یُوجَرْ رِ بیّنۀٍ لَمْذَهَبَ حَقُّهُ علی غَیْ مَنْاالمام الصادق )علیه السالم(:  .۳

 : هرکس حقش بدون دلیل از بین رود اجر او داده نمی شود. ترجمه

 : مبتدا و محالً مرفوع. مَنْ

 ذَهَبَ: فعل ماضی و فعل شرط محالً مجزوم .

 حَقُّ: فاعل و مرفوع.

 مضاف إلیه و محالً مجرور.هُ: 

 رِ: جارّ و مجرور و متعلِّق به ذَهَبَ.علی غَیْ

 : مضاف إلیه و مجرور.بيّنةٍ

 نفی و جزم. : حرفلَمْ 

و محالً مرفوع، (  هو و مجهول و نائب فاعل آن ضمیر مستتر )  : فعل مضارع  مجزوم به لَمْیُوجَرْ 

 : جواب شرط و محالً مجزوم. یُوجَرْ لَمْ

 و محالً مرفوع.  ، خبر مَنْمجموعه فعل شرط و جواب شرط

 مبتدا و خبر -9-9

 . دلّ علی المبتدإ و الخبر فی الجمل التالیۀ: 4تمرین 

 : مبتدا و خبر را در جمالت زیر مشخص کن.ترجمه

 .۲مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ يالَّذِ اللَّهَ اتَّقُوا وَالقرآن الکریم:  .۱

                                                           

 .298ص   ،ش1388،سوم ،هدارالکتب االسالمی ،تهران ،5جلد ، کافی  اصول ،کلینی، محمد بن یعقوب. 1 

 .88مائده / . 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 
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 .بپرهیزید دارید، ایمان او به که خداوندى(  مخالفت ) از و :ترجمه

 .با واو : خبر و مرفوعمُؤْمِنُونَ: مبتدا و محالً مرفوع /   أَنْتُمْ

 .۱تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَکُمْ خَیْرٌ تَصَدَّقُوا أَنْ وَ. القرآن الکریم: ۲

 است بهتر ببخشید او به خدا براى(  ندارد، را پرداخت قدرت براستى که صورتى در و ): ترجمه

 .!بدانید(  را کار این منافع ) اگر

 خبر و مرفوع.: خَیْرٌ(: مبتدا و محالً مرفوع /  ) تَصَدُّقُکم تَصَدَّقُوا أَنْ

 .۲نَ اثنینِ فی النِّکَاحِفَعَ بَیْتَشْ نْ(: أفضلُ الشَّفاعَۀِ أ صلّی اهلل علیه و آله و سلّم . الرسول االعظم )۳

 : بهترین شفاعت، شفاعتی است که میان دو نفر در امر ازدواج باشد. ترجمه

 (: خبر و محالً مرفوع. فَعَ ) شفاعَتُکَتَشْ نْأفضلُ: مبتدا و مرفوع / أ

 الصَّدِیقُ فَهُوَ لَهَا الْعَمَلِ عَلَى أَعَانَكَ وَ الْبَاقِیَۀِ الدَّارِ إِلَى دَعَاكَ مَنْ(: علیه السالم االمام علی ) .۴

 .۳الشَّفِیقُ

( فرا خواند و تو را در عمل کردن به آن یاری  قیامت تو را به سرای باقی ) که هر: ترجمه

  نماید، پس او دوست دلسوز است.

 مرفوع.محالً مبتدا و محالً مرفوع/ مجموعه جمله شرط و جزا: خبر و : مَنْ

 : خبر و مرفوع.الصَّدِیقُمبتدا و محالً مرفوع/ : هُوَ

 

                                                           

 . 281بقره / . 1 

 تحقیق: بکری حیانی و صفوه السقا، ،3ج کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال ، . متقی هندی، علی بن حسام الدین،2 

 .268، صق1419 موسسه الرساله، بیروت،

 . 681ص  ،پیشین بن محمد، الواحد عبد، آمدى تمیمى .3 
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  .۱الْغِنَى زِینَۀُ الشُّکْرُ وَ الْفَقْرِ زِینَۀُ الْعَفَافُ (: علیه السالم االمام علی ). ۵

 .است(  ثروتمندى ) نیازىبى نتزی شکرگزارى و ،فقر است زینت  پاکدامنى: ترجمه

 : خبر و مرفوع.زِينَةُ: مبتدا و مرفوع / الْعَفَافُ

 خبر و مرفوع. :الْغِنَى زِينَةُ : مبتدا و مرفوع /الشُّکْرُ

 .هُو الخطیبُ الّذي كالمُه یسحَرُاأللبابَهذا . ۶ 

 این همان خطیبی است که کالمش، خِردها را مسحور می کند. :ترجمه

 الخطیبُ: خبر و مرفوع.مبتدا و محالً مرفوع/ هذا: 

خبر و محالً  « هو » متشکل از فعل و فاعل مستتر هه فعلی: جملیسحَرُمبتدا و مرفوع/کالمُه: 

 مرفوع.

 .أرضاً فِیها دُررٌ مکنوزةٌ عتُتبَاِ. ۷

 : زمینی را که در آن دُرّ و گوهر های مخفی پنهان شده بود، خریدم.ترجمه

 مرفوع. محالً دُررٌ: مبتدای مؤخر و مرفوع / فِیها: خبر مقدم و

 . هذِه المَدِینۀُ شَوارِعُها فَسیحَۀٌ.8

 بزرگی دارد.شهر خیابان های این : ترجمه

 مرفوع.محالً  ه اسمیه، خبر و : جملشَوارِعُها فَسيحَةٌمبتدا و محالً مرفوع / هذه: 

 : خبر و مرفوع.فَسيحَةٌشَوارِعُ: مبتدا و مرفوع / 

 بالنکرة:  جله جاز اإلبتداءُ. اذكرالسبب الذي أل۲تمرین 

                                                           

 .341 . نهج البالغه / حکمت1 

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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 بیان کن. : دلیل جواز ابتدا به نکره راترجمه

 ۱.حِجْرٍ يلِذِ قَسَمٌ لِكَذَ یفِ هَلْالقرآن الکریم:  .۱

 نیست؟ خرد صاحبان براى مهمّى سوگند شد، گفته آنچه در آیا: ترجمه

و نکره ی تامّ محسوب می  نکره ای است که بعد از استفهام قرار گرفته است. « قَسَمٌ »مبتدا 

 شود .

 .۲یَخْتَلِفُونَ یهِفِ ایمَفِ بَیْنَهُمْ لَقُضِیَ رَبِّكَ مِنْ سَبَقَتْ كَلِمَۀٌ الَ لَوْ وَ. القرآن الکریم: ۲ 

 نشده صادر قبل از(  آنان سریع مجازات عدم درباره ) پروردگارت طرف از فرمانى اگر و: ترجمه

 (. رسیدندمى مجازات به همگى سپس و ) شدمى داورى داشتند اختالف آنچه در آنها میان در بود،

 ( قرار گرفته است. لوال نکره ای است که بعد از ) « كَلِمَةٌ » مبتدا

 .۳یَأْكُلُونَ فَمِنْهُ حَبّاً امِنْهَ أَخْرَجْنا وَ أَحْیَیْناها الْمَیْتَۀُ الْأَرْضُ لَهُمُ آیَۀٌ وَ. القرآن الکریم: ۳

 خارج آن از(  غذایى ) هاىدانه و کردیم زنده را آن ما است، آیتى آنها براى مرده زمین: ترجمه

 .خورندمى آن از که ساختیم

( مختصّ  که  حذف شده است عَظيمَةٌنکره ای است که به وسیله گرفتن صفت ) « آيَةٌ »مبتدا 

 شده است.  

 .۴ینَاسِیَإِلْ ىعَلَ مٌسَالَ: . القرآن الکریم۴

 .الیاسین بر سالم: ترجمه

                                                           

 . 5فجر / . 1 

 . 19. یونس / 2 

 . 33. یس / 3 

 . 131صافات / . 4 
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 ( نکره ای است که داللت بر دعا دارد. مٌساَلَمبتدا ) 

 عِلْمِهِ إِلَى یَضُمَّ وَ الْعُقَلَاءِ رَأْيَ رَأْیِهِ إِلَى یُضِیفَ أَنْ الْعَاقِلِ عَلَى حَقٌّ(:  علیه السالم االمام علی ). ۵

 .۱الْحُکَمَاء عُلُومَ

به اندیشه خودش، و علوم حکیمان را به علم  عاقل این است که اندیشه عاقالن را  حق: ترجمه

 خودش اضافه نماید. 

 می باشد. در عَلَی العاقِلِ( نکره مختصه عامله  حَقٌّ )مبتدا 

 فَلَمْ -حَاجَۀٍ فِی إِخْوَانِهِ مِنْ رَجُلٌ بِهِ اسْتَعَانَ أَصْحَابِنَا مِنْ رَجُلٍ أَیُّمَا(: علیه السالم ) . االمام الصادق۶

 .۲الْمُؤْمِنِین وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ خَانَ فَقَدْ -جُهْدِهِ بِکُلِّ فِیهَا یُبَالِغْ

تمامی  کمک کند، و او از برادرانش در حاجتی به او شخصیشخصی از یاران ما که  : هرترجمه

 منان خیانت کرده است. نگیرد قطعاً به خدا و رسولش و مؤ تالشش را در آن به کار

 (  می باشد. رَجُلٍ ( نکره مختصه به اضافه ) أَیُّمَا مبتدا )

 .۳بِهَا تُحِیطُ نِعْمَۀٌ فِیهَا لِلَّهِ وَ إِلَّا بَلِیَّۀٍ مِنْ مَا(:  علیه السالم . االمام العسکري )۷

 .قرار داده است نعمتی در آن بال،  بالیی نیست مگر این که خداوندو  یسخت: هیچ ترجمه

 قرار گرفته است. جرّ ( نکره ای است که بعد از مجرور به حرف نِعْمَةٌمبتدا ) 

 ألَذُّ من إجّاصۀٍ. تُفّاحۀٌ. 8

 از گالبی است. : سیب لذیذترترجمه

                                                           

 .384پیشین ،ص  بن محمد، الواحد عبد، آمدى تمیمى. 1 

 .175ص  ،72ج پیشین، . مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،2 

 .489ص  پیشین، ، حسن بن علی،شعبه حرانى ابن. 3 
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 ( نکره ای است که داللت بر عموم دارد.تُفّاحةٌمبتدا )

 ةٌ فی یَدي.هرَكَ و زَئتُ. ج۹ِ

 نزد توآمدم در حالی که شکوفه ای در دستم بود.: ترجمه

 ( نکره ای است که در صدر جمله حالیه قرار گرفته است.  زَهرَةٌ مبتدا )

 .لیلُقَ راقِالّذي دونَ الفِ وكلُّ   فُرقۀٌ            ینِلیلَن خَاجتماعٍ مِ لِکلِّ .۱۱

و   جدایی و فراق استدو نفر تشکیل شده است،  از( که  گروهی )هر اجتماعی برای   :ترجمه

 کسانی که بدون فراق اند اندک اند.

 گرفته است. مبتدا ) فُرقةٌ (  نکره ای است که بعد از مجرور به حرف قرار

 مرتبۀ مبتدا و خبر -9-4

 . اذكر الموجب لتقدیم المبتدإ، و الموجب لتقدیم الخبر: ۱تمرین 

 تقدیم مبتدا و خبر را بیان کن .وجوب : دلیل ترجمه

 .۱اللَّهِ بِإِذْنِ یرَةًكَثِ فِئَۀً غَلَبَتْ یلَۀٍقَلِ فِئَۀٍ مِنْ كَمْ. القرآن الکریم : ۱

 !شدند پیروز عظیمى هاىگروه بر خدا، فرمان به که کوچکى هاىگروه بسیار چه: ترجمه

 واجب التقدیم است، زیرا از اسماء صدارت طلب است. « کَمْ»مبتدا 

 .۲تَعْقِلُونَ فَالَ أَ اتَّقَوْا ینَلِلَّذِ خَیْرٌ الْآخِرَةِ ارُلَدَ وَالقرآن الکریم:  .۲

 کنید؟نمى فکر آیا! است بهتر پرهیزکاران براى آخرت سراى و: ترجمه

                                                           

 . 249بقره / . 1 

 . 119. یوسف / 2 
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 زیرا مقرون به الم ابتدا می باشد. واجب التقدیم است، «  ارُلَدَ »مبتدا 

 ۱.یمَیَسْتَقِ أَنْ مِنْکُمْ اءَشَ لِمَنْ*  ینَالَمِلِلْعَ ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ إِنْ*  تَذْهَبُونَ فَأَیْنَ. القرآن الکریم:  ۳

 براى*  نیست، جهانیان براى تذکّرى جز چیزى قرآن این*! روید؟مى کجا به پس: ترجمه

 .گیرد پیش در مستقیم راه بخواهد که شما از کسى

  محصور واقع شده است. ( ذِکْرٌ) واجب التقدیم است، زیرا خبر « هُوَ »مبتدا 

 .۲ینُالْمُبِ الْبَالغُ رَسُولِنَا ىعَلَ افَإِنَّمَ تَوَلَّیْتُمْ فَإِنْالقرآن الکریم: . ۴

 .ندارد اىوظیفه آشکار ابالغ جز ما رسول شوید، گردانروى اگر و: ترجمه

 ( محصور واقع شده است. الْباَلغُ) بتدازیرا مواجب التقدیم است،« رَسُولِنَا ىعَلَ»خبر 

 .۳اهامُرْسَ أَیَّانَ السَّاعَۀِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ. القرآن الکریم: ۵

 !شود؟مى واقع زمانى چه در که پرسندمى قیامت درباره تو از و: ترجمه

 واجب التقدیم است، زیرا از اسماء صدارت طلب است. « أَیَّانَ »خبر 

 مَا وَ : قَالُوا؟  الْعِبَادَةِ حَلَاوَةَ عَلَیْکُمْ أَرَى لَا لِی مَا. الرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: ۶

 .4عُالتَّوَاضُ قَالَ ؟ الْعِبَادَةِ حَلَاوَةُ

چه شده است که من شیرینی عبادت را در شما نمی یابم، گفتند شیرینی عبادت : ترجمه

 چیست ؛ فرمود فروتنی. 

 زیرا از اسماء صدارت طلب است.واجب التقدیم است، « استفهامیه مَا »مبتدا 
                                                           

 . 26-28تکویر / .  1 

 . 12تغابن / . 2 

 .42نازعات / . 3 

 . 166ص  ،پیشین ،ابن ابى فراس، ورام. 4 
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 أَیْنَ الْفَرَاعِنَۀِ أَبْنَاءُ وَ الْفَرَاعِنَۀُ أَیْنَ الْعَمَالِقَۀِ أَبْنَاءُ وَ الْعَمَالِقَۀُ أَیْنَ(: علیه السالم )االمام علی. ۷

 .۱النَّبِیِّینَ قَتَلُوا الَّذِینَ الرَّسِّ مَدَائِنِ أَصْحَابُ

صاحبان کاخ  کجایند ؟آنها فرزندان و فرعونیان کجایند ؟آنها فرزندان والقه عم کجایند: ترجمه

  های مستحکم که پیامبران را به قتل رساندند.

 واجب التقدیم است، زیرا از اسماء صدارت طلب است. « أَیْنَ »خبر 

 2هُ دِينِکُمُ الصَّالةُ.هٌ وَ وَجْءٍ وَجْشَی لِکُلِّ)عليه السالم(: االمام الصادق  .۸

 شما نماز است. صورتی دارد و صورت دین: هرچیزی ترجمه

 نکره می باشد. (  هٌوَجْ ) مبتداجارّ و مجرور و واجب التقدیم است، زیرا خبر  « لِکُلِّ شَیءٍ »خبر 

 .۳تُذِلُّه رَغْبَۀٌ لَهُ تَکُونَ أَنْ بِالْمُؤْمِنِ أَقْبَحَ مَا(: علیه السالم االمام العسکري ). ۹

 .است او خوارى مایه که چیزى به تمایل مؤمن؛ براى است زشت چه: ترجمه

 واجب التقدیم است، زیرا از اسماء صدارت طلب است. « ی تعجّبیّهمَا »مبتدا 

 به مبتدا وابستگی های خبر -9-5

 بیّن أنواع الروابط التی تربط الخبر بالمبتدإ.  . عیّن أنواع الخبر و۱ نتمری

 کن. بیان رابطه میان مبتدا و خبر را انواع  انواع خبر را معین کن، و :ترجمه

 .۴یهِمأَیْدِ فَوْقَ اللَّهِ یَدُالقرآن الکریم: .۱

                                                           

 . 182 خطبهنهج البالغه /  .1 

 .311. ص 79ج پیشین، مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،. 2 

 .489ص  پیشین، ، حسن بن علی،شعبه حرانى ابن. 3 

 . 11فتح / . 4 
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 .آنهاست دست باالى خدا دست: ترجمه

» در موجودٌ محذوف که به مبتدا « هو » : ضمیر مستتر ، رابط«ظرف » خبرِ شبه جمله : فَوْقَ

  باز می گردد. «یدٌ 

 ۱.أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْالقرآن الکریم:  .۲

 .است یگانه و یکتا خداوند،قطعاً  بگو: ترجمه

 مرفوع. ه اسمیه خبر و محالًجمل: أَحَدٌ اللَّهُ

 جمله خبریه، عین معنای مبتدا است. نیازی به رابط نیست، زیرا

 .۲الْحَاقَّۀُ مَا اكَأَدْرَ امَ وَ*   الْحَاقَّۀُ مَا *ُ  لْحَاقَّۀاَ: . القرآن الکریم۳

 چه تو و*! شدنى واقع روز چه*! شودمى واقع مسلّماً که است روزى( رستاخیز روز: ترجمه

 !چیست؟ شدنى واقع روز آن دانىمى

 ه اسمیه خبر و محالً مرفوع.جمل: الْحَاقَّةُ مَا

 می باشد. در جمله خبر مبتدا ، تکرار لفظخبر رابط میان مبتدا و

 .۳ اائِنَلِشُرَكَ اذَهَ وَ بِزَعْمِهِمْ لِلَّهِ هذا الُوافَقَ: . القرآن الکریم۴

[ بتها یعنى] ما شرکاى مال هم این و! خداست مال این : »گفتند به گمان خویش :ترجمه

 .« !است

 مجرور متعلق به عامل مقدر، خبر.و  شبه جمله، جار: لِلَّهِ 

 .( باز می گردد هذا در موجودٌ محذوف که به )(  هو یان مبتدا وخبر، ضمیر مستتر)رابط م

                                                           

 . 1إخالص / . 1 

 . 1-3حاقه / . 2 

 . 136أنعام / . 3 
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 خبر.مجرور متعلق به عامل مقدر، و  شبه جمله، جار: اائِنَلِشُرَکَ 

 .( باز می گردد هذا در موجودٌ محذوف که به ) ( هو ، ضمیر مستتر)رابط میان مبتدا وخبر

 ۱(: الدُّنیا التَصفو لِمؤمنٍ كیفَ و هی سِجنُه وَبالؤُه. صلّی اهلل علیه و آله و سلّم . الرسول االعظم )۵

 و بالی اوست.: دنیا برای مومن زالل نیست چگونه زالل باشد در حالی که زندان ترجمه 

 ه فعلیه، خبر و محالً مرفوع.جمل: التَصفو

 ( میباشد. تَصفو )رابط میان مبتدا وخبر، ضمیر مستتر هی در 

 سِجنُ: خبر مفرد .

 نیازی به رابط نیست، زیرا خبر، مفرد جامد است.

 إِلَیْهِ الطَّرِیقَ لَكَ یُسَهِّلُ الزُّهْدُ وَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَكَ مَا إِلَى یُرْشِدُكَ الْعِلْمُ(:  علیه السالم . االمام علی )۶

 و زهد و آن،ه ب جلّ و عزّ خداى راو ت است کرده امر چه آن به راو ت نمایدمى راه علم: ترجمه

 .را آن سوىه ب راه تو براى از کند می آسان و هموار دنیا ترک

 ه فعلیه، خبر و محالً مرفوع.جمل: یُرْشِدُکَ

 باشد. ( می یُرْشِدُکَ) خبر، ضمیر مستتر هو در  رابط میان مبتدا و

 ه فعلیه، خبر و محالً مرفوع.جمل: یُسَهِّلُ

 باشد ( می یُسَهِّلُ) رابط میان مبتدا وخبر، ضمیر مستتر هو در 

 .۲رَاحَۀ فِی مِنْهُ النَّاسُ وَ تَعَبٍ فِی مِنْهُ نَفْسُهُ الْمُؤْمِنُ. االمام علی )علیه السالم(: ۷

 راحت اند.  ، در حالی که مردم از دست اومن خودش را در سختی می اندازدمؤ: ترجمه

                                                           

 .188ص ،3ج پیشین، . متقی هندی، علی بن حسام الدین،1 

 .53ص  ،72پیشین، . مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،2 
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 ، خبر و محالً مرفوع.( جار و مجرور : شبه جمله )تَعَبٍ فِی

 ( در موجودٌ محذوف.  هی ضمیر مستتر ) میان مبتدا و خبر رابط

 ، خبر و محالً مرفوع.شبه جمله ) جار و مجرور (: رَاحَة فِی

 در موجودٌ محذوف.  « هو »ضمیر مستتر  و خبر رابط میان مبتدا

یامَن هُو فی مُلکِه مقیمٌ، یامَن هو فی سُلطانِه قدیمٌ یامَن هُوفی  االمام السجاد ) علیه السالم (: .8

    ۱عَلی عبادِه رَحیمٌ. جَاللِه عظیمٌ، یامَن هو

، ای است ت، ای کسی که در سلطنتش قدیمای کسی که در پادشاهی اش ثابت اس: ترجمه

 کسی که در شکوه و جاللش بزرگ است، ای کسی که نسبت به بندگانش مهربان است. 

در واژه  « هو »: ضمیر مستتر فرد و مشتق / رابطواژه های مقیمٌ، قدیمٌ، عظیمٌ، رَحیمٌ: خبر م

 های ذکر شده. 

 . ةُ الضِّحكِ تَذهَبُ الهَیبَۀَثرَكَ. ۹

 برد. میخنده زیاد، هیبت را از بین : ترجمه

  ه فعلیه، خبر و محالً مرفوع.جمل: تَذهَبُ الهَيبَةَ

 می باشد.( تَذهَبُخبر، ضمیر مستتر هی در فعل )  رابط میان مبتدا و

 ادَهُ.كَتَمَ سِرَّهُ بَلَغَ مُرن مَ. ۱۱ 

 د.می رسبه خواسته اش  پنهان کند : هرکس رازش راترجمه

 جمله شرط و جواب شرط ، خبر و محالً مرفوع.

 می باشد. «بَلَغَ »  و «کَتَمَ  »خبر، ضمیر مستتردر رابط میان مبتدا و

                                                           

 .185ص ،ش1387 چهاردهم، انتشارات شهاب، قم، ترجمه: الهی قمشه ای، مفاتیح الجنان، قمی، عباس،. 1 
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 .رَّارةٌ. أحسنُ ما تَتلفَّظُونَ بِهِ الدُّنیا غ۱۱َ 

  این است که دنیا فریبنده است.  : بهترین چیزی که تلفظ می کنیدترجمه

 ه اسمیه، خبر و محالً مرفوع.جمل: الدُّنيا غرَّارة

 خبر وجود دارد. جملهچون معنی مبتدا درنیازی به رابط نیست، 

 .و مشتق  : خبر مفردغرَّارة

 باشد. ( میغرَّارة)رابط میان مبتدا وخبر، ضمیر مستتر هی در 

 لِلمُتَّقینَ. ۀُبَ. آخِرُ ما أُخاطِبُکم به العَاق۱۲ِ

کنم  این است که عاقبت نیک از آن  آخرین چیزی که تو را بدان خطاب می: ترجمه

 پرهیزکاران است 

 ه اسمیه، خبر و محالً مرفوع.جمل: هُ لِلمُتَّقینَبَالعَاقِ

 خبر وجود دارد.جمله نیازی به رابط نیست، چون معنی مبتدا در 

 (. جار و مجرور لِلمُتَّقینَ: خبر شبه جمله )

 موجودٌ محذوف.( در  هی رابط میان مبتدا و خبر  ضمیر مستتر )

 الوَحدةِ فی ساعۀِ . الکتابُ نِعمَ األنیس۱۳ُ

 : کتاب، هنگام تنهایی، چه دوست خوبی است.ترجمه

 ه فعلیه، خبر و محالً مرفوع.جملنِعمَ األنیس: 

 را هم شامل می شود.  خبر، داللت خبر بر مفهوم عامی است که، مبتدا رابط میان مبتدا و

 . سُوءُ الخُلقِ یُعدي.۱۴

 : بدخلقی اثر بد می گذارد.ترجمه
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  ه فعلیه، خبر و محالً مرفوع.جمل :یعُدی

 . است « یُعدی »مستتر هو در  رابط میان مبتدا وخبر، ضمیر

 .یورِتَلهجُ بذكرالغَ دعُ عَن السّیئاتِ فإنَّ األلسنۀَرات ویَربَطُ علی الهَشِّنَ. اَلّذي ی۱۵ُ

ها می شود، به  مانع بدی نیکی ها تشویق می کند و: کسی که}دیگران را { به انجام ترجمه

 کنند.  راستی که زبان ها همواره به نیکی از انسان غیور، یاد می

 إنَّ األلسنةَ تَلهجُ بذکرالغَیورِ: جمله اسمیه، خبر و محالً مرفوع. 

ت می باشد، زیرا غیور همان کسی اس در جمله خبررابط میان مبتدا و خبر تکرای معنای مبتدا 

 که دیگران را به نیکی ها تشویق می کند و از بدی ها باز می دارد.  

 . هل یجوز إدخال الفاء علی األخبار التالیۀ: ۲تمرین 

 ؟است جایز  خبرهای زیر سر بر « فاء » آیا وارد کردن: ترجمه

 . قی اهلل سعیدٌتَّ. كلُّ رجلٍ ی۱َ

 : هرمردی که از خدا بترسد، خوشبخت است.ترجمه

اضافه به اسم نکره موصوفه غیر مفرده شده است، و جمله بعد از مبتدا، مستقل  مبتدا: کلُّ

  برسرخبر آن قرار  بگیرد.  « فاء »جایز است   بنابراین، است المعنی

 خبر مفرد.: فسعیدٌ

 جَزاؤه النَّعیمُ. . الّذي یتَّقی اهلل۲ُ

  : کسی که تقوای خدا پیشه کند، پاداشش بهشت است.ترجمه

  ( فاء جایز است )  بنابراین ،است و کالم بعد از مبتدا، مستقل المعنی، ) اسم موصول مبتدا: الّذی

 (. برسرخبر آن قرار  بگیرد

 فجَزاؤه النَّعیمُ: خبرجمله اسمیه.
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 یأتینی الأُخرجُهُ خارجاً.ن مَ. ۳

 : کسی که نزد من آید او را بیرون نمی کنم.ترجمه

  ( فاء )جایز است بنابراینبعد از مبتدا، مستقل المعنی است،کالم و مبتدا ) اسم موصول،: نمَ 

 (. برسرخبر آن قرار بگیرد

 فالأُخرجُهُ خارجاً: جمله فعلیه، خبر.

 . لعلّ الّذي یأتیك له منك إكرامٌ .۴

 : شاید به کسی که نزد تو می آید، احترام بگذاری.ترجمه

قرار  ن قبل از اسم موصول، ادات ناسخه لعلّقرار بگیرد، چو « فاء» جایز نیست بر سرخبر  )

 گرفته است. (

 . « لعلّ »لق به خبر محذوف برای متعله: جارو مجرور، 

 اقطعوا أیدیَهُما. قۀُ. السّارقُ وَالسّار۵

 : دستان مرد و زن سارق را قطع کنید.ترجمه

برسرخبر   « فاء »جایز است   بنابراینمی باشد،  « ال »مبتدا ) صله برای اسم موصول : السّارقُ

 آن قرار بگیرد(.

   خبر، جمله فعلیه.: فاقطعوا

 .كلُّ عالِمٍ یَنفعُ النّاسَ لَهُ أَجرٌ عظیمٌ. ۶

 تعلق می گیرد. او : هرعالمی که به مردم سود رساند، ثواب زیادی بهترجمه

  « فاء »جایز است   بنابراین)اضافه به اسم نکره موصوفه غیر مفرده شده است، مبتدا : کلُّ

  برسرخبر آن قرار  بگیرد.

 ه اسمیه، خبر.: جملفلَهُ أَجرٌ عظیم
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 ی الجمعانِ بإذن اهللِ.. وَمَا أصابَکُم یَومَ التَق۷َ

 آن چه که در روز برخورد با آن دوگروه، به شما رسید، به اذن خدا بود. : ترجمه

برسرخبر آن قرار  بگیرد چون کالم   « فاء »جایز است   بنابرایناسم موصول است،  مبتدا ): مَا

 ( بعد از مبتدا می تواند مستقل المعنی باشد.

 فبإذن اهللِ: جار و مجرور متعلق به خبر محذوف برای مبتدای محذوف ) فهو کائن باذن اهلل..(

 ا.م. اختر خمس جمل من التمرینین السابقین وأعرابه۳تمرین 

 تمرین گذشته انتخاب و ترکیب کن. : پنج جمله از دوترجمه

 كَتَمَ سِرَّهُ بَلَغَ مُرادَهُ.مَن  . ۱

 اسم شرط، مبنی برسکون، مبتدا و محالً مرفوع.: ن مَ

فعل شرط و کَتَمَ: و محال ًمرفوع؛  «هو » مبنی برفتح؛ فاعل آن ضمیر مستتر فعل ماضی، : کَتَمَ

 زوم. محالً مج

 .: مضاف الیه و محالً مجرور«ه » ظاهری؛  مفعول به، منصوب به فتحه: سِرَّهُ 

و محالً مرفوع. بَلَغَ: جواب شرط و  «هو » بنی بر فتح؛ فاعل آن ضمیر مستتر فعل ماضی، م: بَلَغَ 

 محالً مجزوم.

 : مضاف الیه و محالً مجرور.«ه » فعول به و منصوب به فتحه ظاهری؛ م مُرادَهُ. 

و محالً  «من » ز فعل شرط و جواب شرط، خبر برای متشکل ا کَتَمَ سِرَّهُ بَلَغَ مُرادَهُ: جمله

 مرفوع.

 . سُوءُ الخُلقِ یُعدي.۲

 سُوءُ: مبتدا و مرفوع به ضمه ظاهری.

 لیه و مجرور به کسره ظاهری.مضاف إالخُلقِ:  
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و محالً مرفوع؛ جمله فعلیه  «هو » یراً مرفوع؛ فاعل آن ضمیر مستترفعل مضارع، تقدیُعدی: 

 ( و محالً مرفوع. سُوءُ الخُلقِ )یُعدی( خبر برای )

 .الحَاقَّۀُما الحاقَّۀُ . ۳

 : مبتدا و مرفوع به ضمه ظاهری. الحاقَّةُ

 سکون؛ مبتدا و محالً مرفوع.  بر ما: اسم استفهام، مبنی 

 ( و مرفوع به ضمه ظاهری. ما : خبر برای )الحاقَّةُ

 ( و محالً مرفوع.  الحاقَّةُ ( خبر برای )  الحاقَّةُما  )جمله اسمیه 

 كلُّ رجلٍ یتقی اهلل سعید. .۴

 کلُّ: مبتدا و مرفوع به ضمه ظاهری.

 لیه و مجرور به کسره ظاهری.مضاف إرجلٍ : 

 و محالً مرفوع. «هو » فاعل آن ضمیر مستتر جوازاً  یتقی: فعل مضارع تقدیراً مرفوع؛

 اهلل: مفعول به و منصوب به فتحه ظاهری. 

  سعید: خبر و مرفوع به ضمه ظاهری. 

 اقطعوا أیدیَهُما. . السّارقُ وَالسّارقۀ۵ُ

 السّارقُ: مبتدا و مرفوع به ضمه ظاهری. 

 وَ: حرف عطف، مبنی بر فتح.

 : عطف به مبتدا و مرفوع به ضمه ظاهری.السّارقةُ

 ( و محالً مرفوع. واو فاعل آن ضمیر متصل )  ،نوناقطعوا: فعل امر، مبنی برحذف  

 لیه ومحالً مجرور.به ومنصوب به فتحه ظاهری؛ مضاف إ أیدیَهُما: مفعول 
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  ملحقات مبتدا و خبر -9-6

 مبتدای  وصفی -9-6-4      

 . میّز المبتدأ الوصفی مما لیس بوصفی: ۱تمرین 

 معین کن. : مبتدای وصفی و غیر وصفی راترجمه

 .۱مَلِیّاً یاهْجُرْنِ وَ لَأَرْجُمَنَّكَ تَنْتَهِ لَمْ لَئِنْ اهیمُإِبْرَ ایَ آلِهَتی عَنْ أَنْتَ اغِبٌأَرَ الَقَ :القرآن الکریم. ۱

 دست( کار این از) اگر! گردانى؟ روى من معبودهاى از تو آیا! ابراهیم اى: »گفت: ترجمه

 .»شو دور من از طوالنى مدّتى براى و! کنممى سنگسار را تو برندارى،

( و سدّ مسدّ  اغِبٌرَ: فاعل برای ) أَنْتَ) اسم فاعل ( /  ی وصفی: مبتدااغِبٌرَ: همزة استفهام/  أ

 خبر است.

 .۲ینَالْمُتَّقِ ارُدَ لَنِعْمَ وَ خَیْرٌ الْآخِرَةِ ارُلَدَ وَ حَسَنَۀٌ االدُّنْیَ هذِهِ یفِ أَحْسَنُوا ینَلِلَّذِ. القرآن الکریم: ۲

 بهتر هم آن از آخرت سراى و است نیکى دنیا این در کردند، نیکى که کسانى براى: ترجمه

 .پرهیزگاران سراى است خوب چه و است

 (. مبتدای غیر وصفی ) : مبتدای مؤخر.حَسَنَةٌ: خبر مقدم / ینَلِلَّذِ

 : خبر.خَیْرٌ/  ی غیر وصفی: مبتداارُدَ

 وَ الصِّحَّۀُ مَفْتُونٌ فِیهِمَا النَّاسِ مِنَ كَثِیرٌ خَلَّتَانِ الرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: .۳

 .۳الْفَرَاغ

                                                           

 . 46. مریم / 1 

 . 31نحل / . 2 

 . 36ص  ،پیشین ، حسن بن علی،حرانىشعبه  ابن .3 
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 در میان مردم زیاد است که آن دو باعث فتنه می شود، تندرستی و بیکاری. ویژگیدو : ترجمه

 : خبر.کَثِیرٌ/  غیر وصفی : مبتداخَلَّتَانِ

 (. مبتدای غیر وصفی : مبتدای مؤخر )مَفْتُونٌ: خبر مقدم / فِیهِمَا

قِیاءِ مَنِ اجتَمَعَ عَلَیهِ فَقرُ الدُّنیا وَ عَذابُ قَی األشْأَشْ)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(:. الرسول االعظم ۴

 ۱اآلخرةِ.

 شود.: بدبخت ترین افراد کسی است که فقر دنیا و عذاب آخرت در او جمع ترجمه

 : خبر .ی غیر وصفی / مَنقَی: مبتداأَشْ

  ۲م.کُم  و أَراذِلُ مَوتاكُم عُزّابُابُکُشرارُكم عُزّ لیه و آله و سلّم(:. الرسول االعظم )صلّی اهلل ع۵

ا بی همسران شمایند، و پست ترین مردگان شما نیز بی همسران : بدترین افراد شمترجمه

 شمایند. 

 : خبر.م/ غُرّابُکُغیر وصفی یشرارُکم: مبتدا

 م: خبر. / غُرّابُکُغیر وصفی یأَراذِلُ: مبتدا 

 طُوبَى نَوْفُ یَا :قَالَ، رَامِقٌ بَلْ :فَقُلْتُ ؟رَامِقٌ أَمْ أَنْتَ رَاقِدٌ أَ نَوْفُ یَا. االمام علی )علیه السالم(: ۶

 .۳الْآخِرَةِ فِی الرَّاغِبِینَ ،الدُّنْیَا فِی لِلزَّاهِدِینَ

آیا خواب هستی یا بیدار گفتم البته بیدارم فرمود: ای نوف  خوشا به حال ! نوف: ای ترجمه

 .دارند لکسانی که در دنیا زاهدند و به آخرت تمای

                                                           

 .471ص ،6ج پیشین، . متقی هندی، علی بن حسام الدین،1 

 . 181ص ،3ج ،. همان2 

 . 114 حکمت .   نهج البالغه /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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( و سدّ مسدّ خبر رَاقِدٌ: فاعل برای )أَنْتَ)اسم فاعل( / وصفی  ی: مبتدارَاقِدٌهمزة استفهام/  : أ

 است.

 : خبر. لِلزَّاهِدِینَ/   ی غیر وصفی: مبتداطُوبَى

 .۱الْعَیْش مُنَغِّصُ الطَّیْشِ كَثِیرُ الْخُلُقِ السَّیِّئُ. االمام علی )علیه السالم(:۷

 انسان بد اخالق، پرهیجان و دارای زندگی تیره است.  :ترجمه

 : خبر.کَثِیرُ/  ی غیر وصفی: مبتداالسَّیِّئُ

 ۲.رِئَاسَۀٍ أَشْرَفُ الْعِلْمِ رِئَاسَۀُ وَ سِیَاسَۀٍ أَفْضَلُ النَّفْسِ سِیَاسَۀُ االمام علی )علیه السالم(:. 8

 سیاست نفس برترین سیاست و ریاست علم شریفترین ریاست است. : ترجمه

 : خبر. أَفْضَلُ/  ی غیر وصفی: مبتداسِيَاسَةُ

 : خبر. أَشْرَفُ/  ی غیر وصفی: مبتدارِئَاسَةُ

 لِلعَواقِب.. ما منتبهٌ أخَواكَ ۹

 برادرت، متوجه عاقبت کار نیستند. : دوترجمه

( وسدّ مسدّ  منتبهٌ أخَواکَ: فاعل برای )) اسم فاعل (/  ی وصفیما: حرف نفی / منتبهٌ: مبتدا

 خبر است.

 .بَّانِالشُّ لبِمِنه فی قَ فی قلبِ األحداثِ النصحُ عُ. هل أنج۱۱َ

 : آیا نصیحت در قلب جوانان مفیدتر از نصیحت در قلب نوجوانان است.   ترجمه

                                                           

 .61ص  ،پیشین بن محمد، الواحد عبد، آمدى تمیمى .1 

 . 434ص  ،. همان2 

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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( وسدّ  أنجعُ ضیل ( / النصحُ:  فاعل برای )) افعل تفی وصفی : مبتداهل: اسم استفهام / أنجعُ

 مسدّ خبر است. 

 . أخائِفُونَ أنتم مما یتوعَّدونکُم به؟۱۱

 سید.: آیا شما ازآنچه تهدیدتان کرده اند، می ترترجمه

 مبتدای غیر وصفی ( / أنتم: مبتدای مؤخر ) اسم فاعل ) أ: همزه استفهام / خائِفُونَ: خبر مقدم

.) 

 (. مبتدای وصفی نیست، زیرا مبتدا با مرفوعش در جمع مطابق است در این جا )

 .. غیرُ عاقلینِ هذانِ الشَّابَّان۱۲ِ

 : این دو نوجوان، غیر عاقل هستند.ترجمه

لیه  )اسم فاعل( / هذانِ الشَّابَّان: منظور نفی است( / عاقلینِ: مضاف إخبر مقدم )اسم به غیرُ:

 مبتدای مؤخر.

 بامرفوعش در تثنیه مطابق است، بنابراین مبتدای وصفی نمی تواند باشد(.« غیرُ عاقلینِ )» 

 الحریَّۀ. أَمحرومُونَ أنتم نعمۀَ .۱۳

 : آیا شما از نعمت آزادی محروم هستید.   ترجمه

مبتدای غیر  ( / أنتم: مبتدای مؤخر) اسم مفعول )أ: همزه استفهام / محرومُونَ: خبر مقدم 

 (. وصفی

با مرفوعش در جمع مطابق است، بنابراین مبتدای وصفی نمی تواند باشد(.« محرومُونَ  )»

  

 . كیف قانعٌ إخوتُك بِنَصیبهم؟۱۴

 چگونه برادرانت به سهمشان راضی شدند.: 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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( وسدّ مسدّ  قانعٌ ) اسم فاعل ( / إخوتُک: فاعل برای ) ی وصفیکیف: اسم استفهام / قانعٌ: مبتدا

 خبر است.

 ؟ . أذَوُو أدَبٍ هؤالء األغنیاء۱۵ُ

 : آیا این ثروتمندان مؤدب هستند؟ترجمه

 (. مبتدای غیر وصفی : مبتدای مؤخر)یاءأ: همزه استفهام /  ذَوُو: خبر مقدم / هؤالء األغن

 با مرفوعش در جمع مطابق است، بنابراین مبتدای وصفی نمی تواند باشد(.« ذَوُو ) » 

 ماوافٍ بِعهدي أَنتُما. یَّ. خَلِیل۱۶َ

 :  ای دو دوست من، شما به عهد خود وفادار نبودید.ترجمه

( وسدّ مسدّ خبر  وافٍ ) اسم فاعل (/ أَنتُما: فاعل برای ) ی وصفیما: حرف نفی / وافٍ: مبتدا

 است.

 . هَل هاشمیٌّ أَجدادُكُم. ۱۷

 شما هاشمی هستند.  :  آیا اجدادترجمه

( وسدّ  هاشمیٌّ : فاعل برای )ی وصفی ) اسم فاعل (/ أَجدادُهَل: اسم استفهام / هاشمیٌّ: مبتدا

 مسدّ خبر است.

 بعد از مبتدا و خبروقوع  نکره  -9-6-2     

 اً و شکّلها: . صحّح هذه الجمل إن رأیت غلط۱ین تمر

 گذاری کن. حرکت: اگر اشتباهی در جمالت زیر یافتی، آن را اصالح کن ، و جمالت را ترجمه

 وبٌ.انٍ ثَإنسَ. ل1ِ

 ه ای دارد.: انسان، جامترجمه

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 شبه  مجرور و تواند جار و میغریبٍ ثوبٌ ) زمانی که مبتدا، نکره محض باشد، خبر   إلنسانٍ

 این صورت مفید فایده نیست(. غیر جمله قرار بگیرد، به شرط این که مختص باشد در

 (. مبتدا باید معرفه یا نکره مسوغّه باشد ) بُ إلنسانٍالثو

 ا.نَارَزَ  النّاسِ نَمِ لٌجُ. ر۲َ

 : مردی از مردم به دیدار ما آمد.ترجمه

 زارَنا )مبتدا زمانی که نکره مختصه، قرار می گیرد، باید إفاده تخصیص کند(.صدقاءِ لٌ مِن األجُرَ

 .قَّعونَوَتَا تَم مُنکُعیدٌ عَبَ. ف۳َ

 : آنچه که انتظار دارید دور از دسترس شماست.ترجمه

 ( است ، تقدیم مبتدا واجب است(. فاء فبعیدٌ عَنکم ) زمانی که خبر مقرون به )تَتَوَقَّعونَ ما 

 .سُدرُن یَمَ علَّمُتَ. ی۴َ

 : هرکس درس بخواند، یاد می گیرد. ترجمه

 ، زیرا از اسماء صدارت طلب است(.علَّم ) مبتدا واجب التقدیم استمَن یَدرُس یَتَ

 .دونَهِجتَمُ ۀِسَدرَی المَفِ ةٌذَالمِ. ت۵َ

 : دانش آموزان کوشایی در مدرسه هستند.ترجمه

 (. ابتدا به نکره جایز نیست ) هدونجتَمُ ذةٌالمِتَ فی المدرسةِ

 .ونَعیدُحقّاً سَ دُهِجتَ. الم۶ُ

 اً خوشبختند. ت: افراد کوشا حقیقترجمه

، با خبر باید در افراد و تثنیه و جمعحَقّاً  سَعیدون / المجتهدُ حَقّاً سعیدٌ ) مبتدا و المُجتهدون 

 هم مطابقت داشته باشند(.

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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 .یِّقِلّصُّ الشَّ ارِی الدَّ. ف۷ِ

 در خانه دزد بدبخت است. : ترجمه

  (. لّصُّ الشَّقِیِّ فِی الدَّارِ ) خبرِ شبه جمله در صورتی مقدم می شود که مبتدا نکره باشد

 خبر حذف مبتدا و -9-6-9     

 . بین ما حذف فیه المبتدأ أو الخبر وجوباً أو جوازاً: ۱تمرین 

 . حذف وجوبی یا جوازی مبتدا یا خبر را بیان کن: ترجمه

 .۱ینَالْأَوَّلِ یرُاطِأَسَ الُواقَ رَبُّکُمْ أَنْزَلَ ااذَمَ لَهُمْ یلَقِ اإِذَ وَ. القرآن الکریم: ۱

: گویندمى «است؟ کرده نازل چه شما پروردگار: »شود گفته آنها به که هنگامى و: ترجمه

 .!«است پیشینیان دروغین هاىافسانه همان( نیست الهى وحى) اینها»

قرینه ای آن را  ذا ( جوازاً حذف شده است، زیرا ( مبتدا ) ه ینَالْأَوَّلِ یرُاطِأَسَ در عبارت )

 مشخص می سازد.  

 .۲ الْقِیامَۀِ یَوْمَ آمِناً ییَأْتِ مَنْ أَمْ خَیْرٌ النَّارِ فِی ىیُلْقَ فَمَنْ أَن الکریم: . القرآ۲

 در امان و امن نهایت در که کسى یا است بهتر شودمى افکنده آتش در که کسى آیا: ترجمه

 !آید؟مى محشر عرصه به قیامت

 حذف شده  ت وجود قرینه جوازاً( به علّ خَیْرٌدر این آیه شریفه خبر مبتدای دوم ) مَن ( یعنی ) 

 .است 

 

                                                           

 . 24نحل / . 1 

 . 41. فصّلت / 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 
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 .۱تَشْعُرُونَ ال کِنْلَ وَ اءٌأَحْیَ بَلْ اتٌأَمْوَ اللَّهِ یلِسَبِ یفِ یُقْتَلُ لِمَنْ تَقُولُوا ال وَ. القرآن الکریم: ۳

 شما ولى اند،زنده آنان بلکه! نگویید مرده شوند،مى کشته خدا راه در که آنها به و: ترجمه

 !فهمیدنمى

 ت وجود قرینه جوازا ًحذف شده است.  ( به علّ هم ( یعنی ضمیر ) اءٌأَحْیَ مبتدای )

 هُوَ إِالَّ إِلهَ ال الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ رَبُّ* یالًتَبْتِ إِلَیْهِ تَبَتَّلْ وَ رَبِّكَ اسْمَ اذْكُرِ وَ. القرآن الکریم: ۴

 .۲وَكیالً فَاتَّخِذْهُ

 که غرب و شرق پروردگار همان*! ببند دل او به تنها و کن یاد را پروردگارت نام و: ترجمه

 .  کن انتخاب خود وکیل و نگاهبان را او نیست، او جز معبودى

 ت وجود قرینه جوازا ًحذف شده است.  ( به علّ هو یعنی ضمیر )(  رَبُّ مبتدای )

 .۳الرَّحْمَۀَ نَفْسِهِ عَلى كَتَبَ لِلَّهِ قُلْ الْأَرْضِ وَ اتِالسَّماوَ فِی امَ لِمَنْ قُلْ. القرآن الکریم: ۵

 و) رحمت خداست آن از: »بگو «کیست؟ آن از است، زمین و آسمانها در آنچه: »بگو: ترجمه

 .کرده حتم خود، بر را( بخشش

ت وجود قرینه جوازا ًحذف شده ( به علّ الْأَرْضِ وَ اتِالسَّماوَ فِی امَ )( یعنی عبارت  لِلَّهِ مبتدای )

 است.  

 .۴یَرْجِعُونَ ال فَهُمْ عُمْیٌ بُکْمٌ صُمٌّ. القرآن الکریم: ۶

 !گردندبازنمى( خطا راه از) لذا کورانند و گنگها کران، آنها: ترجمه

                                                           

 . 154بقره / . 1 

 . 9-8مزّمّل/ . 2 

 . 12أنعام / . 3 

 . 18بقره/ . 4 

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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 ت وجود قرینه جوازا ًحذف شده است.  ( به علّ هُم ( یعنی ضمیر ) ...صُمٌّ مبتدای )

 .۱كَلْبُهُم ابِعُهُمْرَ ثَالثَۀٌ سَیَقُولُونَ. القرآن الکریم: ۷

 !بود سگشان آنها چهارمین که بودند، نفر سه آنها: »گفت خواهند گروهى: ترجمه

 ( به علّت وجود قرینه جوازا ًحذف شده است.   هُم ضمیر )( یعنی ثاَلثَةٌ مبتدای )

 .۲: الصَّبرُ ؟ قالَ )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: ما اإلیمانُسئل رسول اهلل  .8

 :  صبر و تحمل.فرمودایمان چیست ؟  از پیامبر )ص( سؤال شد :ترجمه

 ( به علّت وجود قرینه جوازا ًحذف شده است.   اإلیمانُ ( یعنی ) الصَّبرُ مبتدای )

 .۳بِأَهْلِهَا الْأَرْضُ لَسَاخَتِ الحُجَّۀُ  لَا لَوْاالمام علی )علیه السالم(: . ۹

 اگر حجت خدا نبود قطعا زمین به همراه اهلش فرو می رفت.امام علی )ع( فرمود:  : ترجمه

 ( در جواب لوال وجوباً حذف شده است.  مَوجوَدٌ ( یعنی ) الحُجَّةُ خبرِ )

 .۴الرِّضَا الْإِیمَانِ قَرِینُ نِعْمَ. االمام علی )علیه السالم(: ۱۱

 چه خوب همدمی برای ایمان است. خشنودی: ترجمه

 ( وجوباً حذف شده است.  هُوَ ( را خبر بگیریم مبتدای آن یعنی ضمیر ) الرِّضا اگر )

                                                           

 . 22کهف / .1 

ق. ص 1418اول، موسسه آل بیت )ع، ، قم،2ط المسائل، جمستدرک الوسائل و مستنب . نوری، حسین بن محمد،2 

425. 

 .137ص  ،79 پیشین، مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، .3 

 .771ص  ،پیشین بن محمد، الواحد عبد، آمدى تمیمى. 4 

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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 الْحُکْمُ وَ الْحَقِّ قَوْلُ: قَالَفَ الدِّینِ شَرَائِعِ جَمِیعِعَن )علیه السالم(: نسُئل االمام علی بن الحسی .۱۱

 .۱بِالْعَهْدَ الْوَفَاءُ وَ بِالْعَدْلِ

در مورد همه سرچشمه های دین سؤال شد : امام فرمود : سخن حق  )ع( از امام سجاد: ترجمه

 وفای به عهد.  ، قضاوت به عدالت،

 ( به علّت وجود قرینه جوازاً حذف شده است.  قَولُ مبتدای )

 .الرَّابعُ . الفصل۱۲ُ

 فصل چهارم. : ترجمه

 ( به علّت وجود قرینه جوازاً حذف شده است هَذَا )مبتدا یعنی 

 و ما فَعَلَ. رئٍ. كُلُّ ام۱۳ْ

 هر انسانی همراه با آن چیزی است که انجام داده است. : ترجمه

به وسیله واو مصاحبت به مبتدا  ( مَا )( وجوباً حذف شده است زیرا اسمی  مُقتَرِنانِ خبر یعنی )

 ( عطف شده است.  كُلُّ)

 م والسیّما فؤادٌ.فهِبِلَطائِ نی األصدقاءُسَ. آن۱۴َ

 دوستان مرا با لطایف خود مأنوس ساختند، به خصوص فُؤاد.: ترجمه

 حذف شده است.  (  وجوباً هُوَ پس از السِیَّما  مبتدا یعنی )

 . خَیرُ عَملٍ أتزلّفُ به إلَی اهللِ مُحسناً إلَی الفُقراءِ.۱۵

به خداوند نزدیک می شوم )حاصل است( درحالی که به که به وسیله آن  یبهترین عمل: ترجمه

 فقیران نیکی می کنم . 

                                                           

ص  ش،1362اول ، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ،1جلد  مصحح: علی اکبر غفاری، ،الخصال، على بن محمد . صدوق،1 

113. 

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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 ) ( وجوباً حذف شده است، زیرا حالی که شایستگی خبر شدن را ندارد حاصِلٌ خبر یعنی )

 ( جانشین آن شده است.  مُحسناً

 تَقِیانِ.رئٍ والمَوتُ یلْ. كُلّ ام۱۶ْ

 هر انسانی و مرگ با هم روبه رو می شوند. : ترجمه

 زیرا واو نصّ در مصاحبت نیست. ( ذکر شده است  تَقِیانِیلْ خبر یعنی )

 .۱ابُبوالرَّ حلّ بِها سکینۀُأُحبّ داراً                 تَك َ إِنّنی لَمرُعَ. ل۱۷َ

 .فرود می آینددر آن  سکینه و ربابدوست دارم که را من خانه ای تو سوگند به جان : ترجمه

 ( وجوباً حذف شده است.  لعمرک در جواب قسم صریع )« قَسَمی » خبر یعنی 

 ضمیر فصل یا عماد -9-6-4

 . دلّ علی ضمیر الفصل: ۱تمرین 

 : ضمیر فصل را مشخص کن .ترجمه

 ۲.الْأَبْتَرُ هُوَ شانِئَكَ إِنَّ. القرآن الکریم:  ۱

 !است عقببى و نسل بریده قطعاً تو دشمن(  بدان و ): ترجمه

 .« هُوَ» ضمیر فصل: 

 .۳یمُالْحَکِ یزُالْعَزِ أَنْتَ فَإِنَّكَ لَهُمْ تَغْفِرْ إِنْ وَ عِبادُكَ فَإِنَّهُمْ تُعَذِّبْهُمْ إِنْالقرآن الکریم:  .۲

                                                           

 . 116ص  م،1992ق/ 1412دار المختارات العربیه،  بیروت، ،دیوان الحسین بن علی علیه السالم. عبد الرحیم، محمد،1 

 .3کوثر/ .2 

 .118مائده / .  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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 تو مجازات از فرار به قادر و. )تواند بندگان کنى، مجازات را آنها اگر( حال، این با): ترجمه

 تو بخشش نه و است، حکمتىبى نشانه تو کیفر نه! )حکیمى و توانا ببخشى، را آنان اگر و( نیستند

 .!(«ضعف نشانه

 .« أَنْتَ» ضمیر فصل: 

 ۱جَهَّزاتُ المُبَارَكَاتُ. مُشفِقَاتُ المُسلّم(: البَنَاتُ هُنَّ الالرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و .۳

 : دختران همان دلسوزان مجهز و مبارک اند.ترجمه

 .«هُنَّ : » ضمیر فصل

 .۲الْحَاكِمُ هُوَ الشَّاهِدَ فَإِنَّ الْخَلَوَاتِ فِی اللَّهِ مَعَاصِیَ اتَّقُوا. االمام علی )علیه السالم(: ۴

 زیرا شاهد همان حکم کننده است .از معصیت کردن خدا در خلوت ها ، یدبپرهیز: ترجمه

 .« هُوَ: » ضمیر فصل

 مَصِیرُ إِلَیْهَا وَ.. . الْجَادَّةُ هِیَ الْوُسْطَى الطَّرِیقُ وَ مَضَلَّۀٌ الشِّمَالُ وَ الْیَمِینُ. االمام علی )علیه السالم(:۵

 .۳الْعَاقِبَۀ

، و بر تو واجب است که راه درست است میانه، راه و ،گمراه کننده استراست و چپ :  ترجمه

 به سرنوشت عاقبت به خیری حرکت کنی. 

 .« هِیَ »ضمیر فصل: 

 

                                                           

 .399،ص9ج پیشین، هندی، علی بن حسام الدین، . متقی1 

 .71ص  ،75ج پیشین، مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، .2 

 .16خطبه نهج البالغه /   .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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 نَ أَنَّکُم أَنتُمُ  الَّذِینَ فُوا لَهُم فَإِنَّهُم یَرَوْ تُمُ الصِّغارَ فأَوْإذا وَعَدْ. االمام الکاظم )علیه السالم(:۶

 .۱زُقُونَهُمترْ

هر گاه به کودکان وعده دادید، به آنها وفادار باشید زیرا کودکان می بینند که شما : ترجمه

 کسانی هستید که به آنها روزی می دهید. 

 .  «أَنتُمُ » ضمیر فصل: 

 . أدخل ضمیر الفصل بین المبتدإ و الخبر حیث یجوزذالك:  ۲تمرین 

 مبتدا وخبر قرار بده.: هرکجا جایز است، ضمیر فصل را، میان ترجمه

 . قونَ. أُولئكَ الصّاد۱ِ

 : ایشان همان راستگویانند.ترجمه

) چون مبتدا و خبر معرفه هستند، ضمیر فصل می تواند بین آن دو قرار  أُولئکَ هم الصّادقونَ

 گیرد(.

 . الحکمۀِ . األحمق الیَجِدُ لَذَّة۲َ

 :  احمق، قادر به درک لذت حکمت نیست .ترجمه

ه فعلیه است، بنابراین بین مبتدا و خبر، ضمیر خبر )ال یجد( جمل معرفه واألحمق (  مبتدا )

 فصل قرار نمی گیرد(.

 الحالِ.  . أخوك مُطَّلعٌ علی حقیقۀ۳ِ

 : برادرت از حقیقت ماجرا آگاه است. ترجمه

فصل قرار ( نکره است، بنابراین بین مبتدا و خبر، ضمیر  مُطَّلعٌ معرفه وخبر ) «أخوک » مبتدا 

 نمی گیرد(.

                                                           

 .73ص  ،111ج پیشین، مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،. 1 

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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 وِیفٌ..عِدَةُ الکریم ِ نَقدٌ و عِدَةُ اللئیمِ تَس۴ْ

 وعده شخص دون مایه، تعلل و تعویق است.  : وعده شخص سخاوتمند، نقد است وترجمه

وِیفٌ ( نکره است، بنابراین بین مبتدا و تَسْ، نَقدٌاللئیمِ( معرفه، و خبر ) عِدَةُ، الکریم عِدَةُ) ) مبتدا 

 ضمیر فصل قرار نمی گیرد(.خبر، 

 خشاهُ.. أنتَ تَخشی النّاسَ و اهللُ أحقُّ أن ت۵َ

 : تو از مردم می ترسی در حالیکه خداوند }از هر کسی{ سزاوارتر است که از او بترسی.ترجمه

 ، و خبر ) أحقُّ ( در حکم معرفه است(.معرفه «اهللُ »   هو أحقُّ أن تخشاهُ )مبتدا اهللُ

  الجمل التابعۀ:. أعرب ۳تمرین 

 : جمالت زیر را ترکیب کن.ترجمه

 ۱.رَهینَۀ كَسَبَتْ بِما نَفْسٍ كُلُّ .۱

 است، خویش اعمال گرو در کس هر( آرى) :ترجمه

 مبتدا و مرفوع. :کُلُّ

 : مضاف إلیه و مجرور. نَفْسٍ

 (.رَهينَة: جارّ و مجرور و متعلِّق به خبر )بِما

و به عنوان صله موصول  ،و محالً مرفوع «هی » فعل ماضی و فاعل آن ضمیر مستتر  :کَسَبَتْ 

 محلی از اعراب ندارد.

 : خبر و مرفوع.رَهينَة 

 

                                                           

 . 38مدثّر/ . 1 

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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 ۱.الْبَالغُ إِالَّ الرُّسُلِ عَلَى فَهَلْ. ۲

 دارند؟ آشکار ابالغ جز اىوظیفه پیامبران آیا ولى: ترجمه

 : حرف استفهام و مبنی بر سکون.هَلْ

 : جارّ و مجرور و متعلِّق به خبر مقدم. الرُّسُلِ عَلَى 

 : ادات حصر.إاِلَّ 

 : مبتدای مؤخر و مرفوع.الْبَالغُ

 .۲فَع بَینَ اثنَینِ فی النّکاحِتَشْ ضَلُ الشَفاعَۀِ أنْأَفْ .۳

 : بهترین شفاعت، شفاعتی است که بین دو نفر در امر ازدواج باشد.  ترجمه

 مرفوع.ضَلُ: مبتدا و أَفْ

 :  مضاف إلیه و مجرور.الشَفاعَةِ 

 : حرف ناصبه و مبنی بر سکون.أنْ

 .( و محالً مرفوع أنت و فاعل آن ضمیر مستتر ) فَعَ:  فعل مضارع منصوبتَشْ 

 بَینَ: مفعول فیه و منصوب.

 اثنَینِ: مضاف إلیه و مجرور به وسیله یاء. 

 فَع.تَشْ فی النّکاحِ: جارّ و مجرور و متعلق به 

 فَع: مؤول به مصدر، خبر و محالً مرفوع . تَشْ أنْ

 

                                                           

 . 35نحل / . 1 

 .111ص  ،ش1386،هشتم ،سازمان چاپ و نشردارالحدیث ،قم ،5ج ،میزان الحکمه ،. محمدی ری شهری، محمد2 

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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 اخوات آن اسم کان و -9-7

. میّز االسم عن الخبر وذكرالسبب الذي أوجب تقدیم الخبر علی االسم أو العکس و ما اولتمرین 

 یجوز فیه الوجهان

اسم و خبر را مشخص کن و دلیل وجوب یا جواز تقدیم خبر بر اسم و تقدیم اسم بر  :ترجمه

 خبر را ذکر کن. 

 .۱ینَالْمُکَذِّبِ عاقِبَۀُ كانَ كَیْفَ انْظُرُوا ثُمَّ. القرآن الکریم: ۱

 شد؟ چه الهى آیات کنندگانتکذیب سرانجام بنگرید سپس: ترجمه

 : اسم )کان(. عاقِبَةُ: فعل ناقصه / کانَ: خبر مقدم برای )کان( / کَیْفَ

 ، زیرا خبر، از اسماءصدارت طلب است.وجوبی استتقدیم خبر 

 .۲ۀٌارِعَقَ صَنَعُوا بِما یبُهُمْتُصِ كَفَرُوا الَّذینَ الُیَزَ ال وَ. القرآن الکریم: ۲

 .شودمى وارد اعمالشان بخاطر کافران بر اىکوبنده بالهاى پیوسته و: ترجمه

 ال: جمله فعلیه خبر برای ) صَنَعُوا بِما یبُهُمْتُصِ( / الُیَزَ ال: اسم برای )الَّذینَ: فعل ناقصه / الُیَزَ ال

 (  الُیَزَ

رافع ضمیری است که مرجع آن  ( بر خبرش، وجوبی است زیرا خبر فعل و الُیَزَ ال )تقدیم اسم 

 ، اسم مقدم می باشد. ضمیر

 .۳ینَالْهالِکِ مِنَ تَکُونَ أَوْ حَرَضاً تَکُونَ حَتَّى یُوسُفَ تَذْكُرُ تَفْتَؤُا تَاللَّهِ الُواقَ. القرآن الکریم: ۳

                                                           

 .11أنعام / . 1 

 .31رعد/ . 2 

 .85. یوسف/ 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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 هالک یا گیرى، قرار مرگ آستانه در تا کنىمى یوسف یاد قدر آن تو خدا به: »گفتند: ترجمه

 .!گردى

 (. تَفْتَؤُا: خبربرای ) تَذْکُرُ( اسم آن /  تَفْتَؤُا : فعل ناقصه/ ضمیر مستتر) انت ( در )تَفْتَؤُا 

 ( بر خبرش وجوبی است، زیرا اسم آن ضمیر مستتر است.  تَفْتَؤُاتقدیم اسم ) 

 (.  تَکُونَ : خبر برای )حَرَضاً( اسم آن/  تَکُونَ ضمیر مستتر) انت ( در ) : فعل ناقصه/تَکُونَ

 ( بر خبرش وجوبی است، زیرا اسم آن ضمیر مستتر است.  تَکُونَ تقدیم اسم )

 (.  تَکُونَ : خبر برای )ینَالْهالِکِ مِنَ( اسم آن/  تَکُونَ : فعل ناقصه: ضمیر مستتر) انت ( در )تَکُونَ

 ( بر خبرش وجوبی است، زیرا اسم آن ضمیر مستتر است.  تَکُونَ تقدیم اسم )

یراً من وباهُ خَكانَ ثَ ضُ العبادِ إِلی اهللِ تَعالی مَنْو آله و سلّم(: أَبغَ. الرسول االعظم )صلّی اهلل علیه ۴

 .۱ ابَ األنبیاءِ و عَملُه عَملَ الجبَّارینَیلِهِ، أَن تکُونَ ثیابُه ثِمَعَ

بدترین بندگان نزد خداوند کسی است ، که لباس های او بهتر از عملش باشند، این که : ترجمه

 لباس او لباس انبیاء باشد و عمل او عمل زور گویان باشد. 

 (.  کان ( / خیراً: خبر برای ) کان : اسم )کانَ: فعل ناقصه / ثَوبا 

 (. تکُونَ )ابَ: خبر برای (/ ثی تکُونَ تکُونَ: فعل ناقصه/ ثیابُ: اسم )

 در هر دو مورد واجب است اسم بر خبر مقدّم شود. 

  ۲. الرّسول األعظم : الیَزالُ هذاالدّینُ قَائماً حتّی یکون علیکم اثنا عَشَرَ خلیفۀ.۵

 پابرجاست تا این که دوازده خلیفه بر شما آید.  همواره این دین: ترجمه

 الیَزالُ (. /قَائماً: خبر برای )الیَزالُ (  اسم ): الیَزالُ: فعل ناقصه / هذا

                                                           

 .472ص ،3ج پیشین، متقی هندی، علی بن حسام الدین، .1 

 . 215ص ،3ج ،. همان2 

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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 ) یکون (.(/ اثنا عَشَرَ: اسم مؤخر برای یکون )خبر مقدم مجرور  و یکون: فعل ناقصه/ علیکم: جار

 زیرا اسم آن نکره است.  ،م خبر )یکون( بر اسم آن واجب استتقدی

اآلخِرةِ فَلَیسَ لَه فِی اآلخِرَةِ   . الرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: مَن طَلَب الدُّنیا بعمل۶ِ

 ۱مِن نَصِیبٍ.

 هر کس باعمل آخرت دنیا را طلب کند ، برای او در آخرت بهره ای نیست. : ترجمه

که به وسیله حرف جرّ زائد مِن لفظاً  لَیسَ: فعل ناقصه / لَه خبر مقدم / مِن نَصِیبٍ: اسم مؤخر 

 مجرور شده است.

 ده است، زیرا خبر جار و مجرور و اسم نکره است.  خبر وجوباً بر اسم مقدّم ش

  .۲. االمام علی )علیه السالم(: خُذِ الحِکمَۀَ أَنَّی كَانَت۷

 .هرجا که باشد: حکمت را بگیر ترجمه

 ضمیر مستتر هی اسم آن.) کَانَت (/ کَانَت: فعل ناقصه/ أَنَّی: خبر مقدم برای  

 صدارت طلب است.، زیرا خبر از اسماء تقدیم خبر واجب است

 نوعُ.بیتُ مُطمئِنَّ البالِ إالَّ القَیَال . 8

 تنها قانع اطمینان خاطر دارد. :ترجمه

یَبیتُ (. تقدیم خبر خبر برای ) الیَبیتُ ( القَنوعُ: اسم مؤخر ) ال: بیتُ: فعل ناقص/ مُطمئِنَّیَال 

 ، زیرا اسم ) یَبیتُ ( محصور واقع شده است. وجوبی است

 صوصُ.ومَ دَخَلَها اللُّبانیها یَ ارِفی الدَّ . كان۹َ

                                                           

 .  75ص ،3ج . همان،1 

 .79 . نهج البالغه / حکمت2 

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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 روزی که دزدان وارد خانه شدند سازنده خانه ، آنجا بود. :ترجمه

 (. کان : اسم مؤخر)(/ بانی کان خبر مقدم )کان: فعل ناقصه/ فی الدار: جارومجرور 

متعلقات ( وجوبی است، زیرا در اسم آن ضمیری است که مرجع آن ضمیر به  کان تقدیم خبر )

 خبر، بر می گردد.

 ۱لُ.بِالسّیفِ فی اهللِ أفضَ تلُ امرِئٍقَفَ                   شِئَتوتِ أُ نْلمَاألبدانُ لِ تِإن كانَ. و۱۱َ

بدن ها برای مرگ ایجاد شده اند پس کشته شدن انسان درراه خدا به شمشیر بهتر اگر : ترجمه

 است.

 خبر کانت.شِئَت: (/ أُ نْ کانت: فعل ناقص / األبدانُ: اسم ) کانت

رافع ضمیری است که مرجع آن  ( بر خبرش وجوبی است، زیرا خبر فعل و کانت تقدیم اسم )

 ، اسم مقدم می باشد. ضمیر

 ۲.ساغِیبُ المَیلها طِفلیسَ لِنَ                          الی مِنَ المَعِ . وإن نال َ النفوس۱۱ُ

رای مردم بخواهند به بزرگی برسند، برای رسیدن به آن خوشی و آسایشی نیست. ) اگر: ترجمه

 . (رسیدن به این بزرگی راهی در کار نیست بلکه باید سختی تحمل کنند تا به بزرگی برسند

 : جار و مجرور خبر مقدم لیس / طِیبُ: اسم مؤخر لیسَ. لیسَ: فعل ناقص / لِنَیلِ

 التابعۀ حیث تري موجباً لإلصالح.. أصلح الجمل ۲تمرین 

 : غلط های به کار رفته در جمله های زیر را با ذکر دلیل، اصالح کن.ترجمه

 لم یكُ الجوُّ صافیاً. .۱

 هوا صاف نبود. :ترجمه

                                                           

 .392پیشین، ص  عبد الرحیم، محمد، .1 

 . 146ص  ،. همان2 

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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و بعدش ضمیر  ) از خصوصیات )کان( حذف نون مضارعش است زمانی که مجزوم باشد

 یا همزه وصل قرار نگرفته باشد(. متصل و

 لَم یَکُنِ الجَوُّ صَافیا.ًصحیح جمله:  

 . لَم أزَلَکوراً وَشَ نتُكُ. ۲           

 ذار بوده ام.: پیوسته شکرگترجمه

 جمله صحیح است. 

 قتٍ.وَ لِّلکُ.ألیس تدبیر۳ِ

 : آیا برای هر زمانی، تدبیر و اندیشه ای نیاز نیست.؟.ترجمه

، و وجوبی است، زیرا اسم )لیس(، نکره غیر مسوغهاینجا ألیس لکلّ وقتٍ تدبیرٌ) تقدیم خبر در 

 خبر جارو مجرور است(. ،خبر

 :هدومٌمَسُّ فَأُ هُن لَکُم یَ. ما ل۴َ

 آنچه پایه ای نداشته باشد، ویرانه است. :ترجمه

جارو مجرور ، وخبر، غیر مسوغهرا اسم آن نکره ) تقدیم خبر )لم یکن( در اینجا وجوبی است، زی

 است(.

 داً.كم غَندَعِ ماهیرُجَ کونُتَ. س۵َ

 : فردا جمعیت زیادی نزد شما خواهند بود. ترجمه

یرا اسم )ستکون ( نکره غیر غداً ) تقدیم خبر در اینجا وجوبی است، ز ستکون عندکم جماهیرُ

 ، وخبر ظرف است(.مسوغه

 یاً.وإن راضِ ضبانَإن غَ بّكَحِ. أ۶ُ

 راضی .عصبانی باشی وچه : تو را دوست دارم، چه 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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 ( شرطیه قرار گیرد جایز است(.  نإ ( یا ) لو اسمش، زمانی که بعد از )کان( به همراه  ) حذف )

 ي.وِّدُعَ كَزورُیَ ادامَمَ كَمُ. الأكل۷ِّ

 : تازمانی که دشمنم با تو رابطه دارد، با تو سخن نمی گویم.ترجمه

بر خبرش وجوبی است، زیرا خبر فعل و  «مادام » ) تقدیم اسم  کَورُزُوّی یَدُک مادام عَمُالأکلِّ

 رافع ضمیری است که مرجع آن ضمیر، اسم مقدّم می باشد(. 

 .نَتَثیرونَ الفِیُ إالّ الرّعاعُ ما باتَ. 8

 : تنها ارازل، فتنه انگیزی می کنند.ترجمه

وجوبی است زیرا اسم آن محصور به )إلّا(  «بات » ) تقدیم خبر  إالّ الرّعاعُ نَتَثیرونَ الفِما بات یُ

 شده است(.

 .دِالبارِ بالماءِ . مازال نافعاً االستحمام۹ُ

 : دائماً استحمام با آب سرد، سودمند است.ترجمه

 (.   در این جمله تقدیم و تأخیر خبرجوازی و بدون مانع است )

 .ۀِراسَه بالفَتِذَالمِتَ أخالقَرَبَاختَ بُ. كان المؤَد۱۱ِّ

 : مربّی، با فراست و هوشمندی، اخالق دانش آموزان را آزمود.ترجمه

(  قد جایز است مقرون به ) فعل ماضی باشد «کان » دّب قد اختبر...) زمانی که خبر کان المؤَ

 باشد(.

                                          أخوات آن اسم کاد و -9-8

 لك: السم و الناسخ حیث یصح ذالخبر بین ا. میّزاالسم عن الخبر و وسّط ۱ تمرین

: اسم وخبر را مشخص کن، و هرکجا صحیح است، خبر را میان اسم و فعل مقاربه قرار ترجمه

 بده. 
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 كُ یدعُو الناسَ إلی طاعتِه.لِالمَ لَعَ. ج۱َ

 : پادشاه شروع به وادار کردن مردم نسبت به فرمانبرداری اش کرد.ترجمه

 .«جعل » یدعو: خبر« / جعل » الملک: اسم : فعل مقاربه / لَعَجَ

کُ ) تقدیم خبر ) جعل ( بر اسم آن جایز است، زیرا خبر، فعل لِیدعُو الناسَ إلی طاعتِه المَ لَعَجَ

 ( است (.   أن مضارع بدون )

 قاحۀٍ.السَّفیهُ یشتُمُ  األدباءَ  بِوَ ذَ. أخ۲َ

 ادیبان کرد. : انسان نادان با گستاخی، شروع به دشنام دادنترجمه

 .«أخذ » خبر یشتُمُ األدباءَ:«/ أخذ » : اسم ذ: فعل مقاربه / السَّفیهُأخ

است، زیرا خبر، فعل  بر اسم آن جایز «أخذ » ) تقدیم خبر السَّفیهُ  بِوقاحةٍ األدباءَ  أخذ یشتُمُ

 است(.   «أن » مضارع بدون 

 .صیبۀِرطِ المُ. یُوشِكُ عقلُه أن یذهَبَ  مِن ف۳َ

 بین برود.از  مصیبت، نزدیک است عقلش: از شدت ترجمه

 .«یُوشِکُ » : خبرأن یذهَبَ«/ یُوشِکُ » لُه: اسم وشِکُ: فعل مقاربه / عقیُ

( بر اسم آن جایز است،زیرا سه  یُوشِکُ تقدیم خبر ) یُوشِکُ أن یذهَبَ  مِن فرطِ المصیبة عقلُه )

که  م خاصی دارند و از جمله آن احکام این است: زمانی(  احکا اوشک ( ، ) اخلولق ( ، ) عسی فعل )

( است، اسم آنها می تواند مؤخر شود، در چنین صورتی تام یا ناقص  أن خبر این افعال مقرون به )

 بودن این افعال جایز است(. 

 بداهۀً. الرّسالۀَ ۀِذتِالمِیُملی علی تَ . أَنشَأَ المُعلّم۴ُ

 به امال کردن مقاله به دانش آموزانش کرد.:  معلم بالبدیهه  شروع ترجمه

 .«أَنشَأَ » یُملی: خبر«/ أَنشَأَ » أَ: فعل مقاربه / المُعلّم: اسم أَنشَ
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است، زیرا  بر اسم آن جایز «أَنشَأَ » دیم خبر ) تق المُعلّمُ بداهةًالرّسالة  ةِتِذَالمِأَنشَأَ یُملی علی تَ

 است(.   «أن » خبر، فعل مضارع بدون 

 . من جَهابِذَةِ  العلماءِ بین أُلوفٍ الشّعرَ دُنشِالولدُ یُ بَّهَ. ۵

 : فرزند شروع به خواندن شعر میان هزاران نفر از علماء ماهر کرد.ترجمه

 .«هبّ » خبر / ینشد:«هبّ » اسم بّ : فعل مقاربه / الولدُ: ه

 بر اسم آن جایز «هبّ » الولدُ ) تقدیم خبر  من جَهابِذَةِ  العلماءِ أُلوفٍ ینَبَ الشّعرَ دُنشِیُ بَّهَ

 است(.   «أن » زیرا خبر، فعل مضارع بدون است،

 ذكرةً لهم.رةً و تَبصِفیهم تَ بونَیَخطُ ي العقالءُرَی انبَعاصِالقومُ فی هذه المَ طَرَّوَ. لمّا ت۶َ

: زمانی که قوم گرفتار این معاصی شدند ، خردمندان به منظور اطالع و آگاهی ایشان ترجمه

 شروع به وعظ کردن آن ها کردند.  

 / یَخطبون: خبر)انبری(.«انبری » ری: فعل مقاربه / العقالء:  اسم انب

 ) تقدیم خبر ) لهم العقالءُ رةًذکِبصرةً و تَم تَفیهِ بونَی یَخطُرَعاصی انبَذه المَالقومُ فی هِ طَرَّوَلمّا تَ

 ( است(.   أن ( بر اسم آن جایز است، زیرا خبر، فعل مضارع بدون ) انبری

  شِیَ عَلَی الصّراطِ المُستَقیمِ.یَمْلُولُ أَن . عَسَی الض۷َّ

 : امید است که گمراه به راه راست رهنمون شود.ترجمه

 .«عَسَی » : خبرشِیَیَمْ  / أَن«عَسَی » ی: فعل مقاربه / الضّلُولُ: اسم عَسَ

 ( بر اسم آن جایز است، عَسَی تقدیم خبر ) )لُولُ شِیَ عَلَی الصّراطِ المُستَقیمِ الضّعَسَی أَن  یَمْ

(  احکام خاصی دارند و از جمله آن احکام این است:  اوشک ، )( اخلولق ، )( عسی زیرا سه فعل )

اسم آنها می تواند مؤخر شود در چنین صورتی تام یا  ( است، أن که خبر این افعال مقرون به ) زمانی

 ناقص بودن این افعال جایز است.(

 . صحِّح الغلط الواقع فی بعض األمثلۀ: ۲ تمرین
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 : غلط های به کار رفته در برخی از جمالت را اصالح کن.ترجمه

 . هَبَّت تبکی الطفلۀُ فی السَّریر.۱

 خوابش کرد.: کودک شروع به گریه کردن در رختترجمه

. ) جایز نیست میان خبر فعل مقاربه و متعلقات آن، با اسم فعل تبکی فی السَّریرِ الطفلةُهَبَّت 

 مقاربه فاصله ایجاد شود(. 

 .نهُیءٌ مِنی شَعُنفَ. طالعتُ كتابَكَ فلم یَکَد ی۲َ

 : کتابت را مطالعه کردم و حتی بهره کمی از آن نبردم .ترجمه

 جمله فوق صحیح است، 

  ۀِویلَها الطَّتِحلَن رَأُختی مِ عودَ. عَسَت أن ت۳َ

 : خواهرم در آستانه بازگشتن از سفر طوالنی اش است. ترجمه

 جمله فوق صحیح است.

 حتَهُ.صَإذا نَ یظِالغَ نَمِ زُیَّمَتَیَ أخوكَ کادُیَ . أنت۴َ

 : هرگاه برادرت را نصیحت کنی نزدیک است از خشم بخروشد. ترجمه

 یَتَمَیَّزُ مِنَ الغَیظِ إذا نَصَحتَهُ. أخوکَ کادُیَ

 .قُنادِعندما صُوِّبَت إلیهم البَ نودُالجُ مُزِنهَ. كَرَبَت ت۵َ

نزدیک بود لشکریان شکست  هنگامی که تفنگ ها به سوی آنان نشانه گرفته شد: ترجمه

 بخورند.

 جمله فوق صحیح است.

 .حصِمیعادُ الفَك و قد حانَ روسَ. متی تَطفقَ تُراجعُ د۶ُ
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 : کی شروع به دوره درس هایت می کنی در حالی که زمان امتحان فرا رسیده است. ترجمه

) از آنجایی که افعال مقاربه غیر از )کاد / أوشک( جامد هستند و تنها به صورت ماضی استعمال 

 می شوند؛ ) تَطفقَ ( در اینجا تامه و غیر ناقص است(. 

 المُنکَر. نِهوا عَنتَإذا لم یَ قابِم بالعِهدَدِّأن أُهَ ذتُ. أخ۷َ

: اگر از کارهای ناشایست دست بر ندارند شروع به تهدید کردن ایشان به مجازات ، می ترجمه

 کنم. 

 می باشد(. «أن » وجوباً بدون « أخذ » هم بالعقاب...) خبر فعل مقاربه أخذت  أُهدّد

 . فَعارِالمَ أن تنجحَ طُلّابُها فی جمیعِ كُ. تلك المدرسۀُ توش8ِ

 : دانش آموزان آن مدرسه در آستانه موفقیت در همه علوم هستند.ترجمه

جحَ طُلّابُ تلک ....) یوشک( فعل تامه و جمله )أن ین ک أن ينجحَ طُلّابُ تلک المدرسةِوشِيُ

 ( می شود(.  یوشک یل مصدر می رود و فاعل برای )( به تأوالمدرسةُ

.....) یوشک(  فعل ناقصه است و مقدم شدن اسمش بر حوانجَأن يَ طُلّابُ تلک المدرسةِ کُيوشِ

 خبرش وجوبی است(.

  لیسه حروف مشبّهۀ ب -9-3

 .أًطَ. صحّح الجمل اآلتیۀ إذا رأیت فیها خ۱َتمرین 

 : اگر در جمله های زیر اشتباهی یافتی، آن را اصالح کن.ترجمه

 ریراً.إلّا شَ وَ. إن ه۱ُ

 : تنها او پلید است.ترجمه

مهمل و تنها به منظور نفی است؛  «إن » نقض شده بنابراین « إلّا »  با «إن » ریرٌ ) زیرا خبر شَ

 شریرٌ: خبر برای مبتدا و مرفوع است(.
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 . التَ الخطیبُ متکلماً.۲

 : دیگر، خطیب سخنگو نیست. ترجمه

خبرش از اسماء زمان  است که اسم و «لیس » به زمانی عامل و شبیه « الت » متکلمٌ ) زیرا 

 در غیر این صورت مهمل و تنها به منظور نفی است(.باشد، 

 الً.جُن رَکِفی الدّار لَ . الامرأة۳ٌ

 : یک زن در خانه نیست ولی یک مرد هست.ترجمه

 است(. «لکن » واجب الرفع است، زیرا حرف عطف،« ال » رجلٌ ) معطوف به خبر 

 .لُسُالرُّ هِبلِن قَت مِلَإلّا رسولٌ خَ. ما هُو ۴

 ، فرستادگان دیگری نیز بودند. او فقط فرستاده خداست؛ پیش از او: ترجمه

 جمله فوق صحیح است.

 . خیمُوَ غیهِبتَمُ عُرتَمٍ                و البغیُ مَندَمَ ۀَاعَالتَ سَ غاةُ وَمَ البُدِ. ن۵َ

: تجاوزگران پشیمان شدند و دیگر زمان ندامت و افسوس نیست ، و صحنه نبرد طالب ترجمه

 ستم، مهلک و ناگوار است. 

 جمله فوق صحیح است.

 اقیا.وَ ی اهللُضَرٌ مما قَیا             و ال وَزَی األرض باقِلَزَّ فال شیئاً عَعَ. ت۶َ

زمین باقی نمی ماند و پناهگاهی : صبر اختیار کن )تأمل کن( ، که چیزی بر روی ترجمه

 چه خداوند مقدّر فرموده، نیست. آن محافظ و بازدارنده از

و شیءٌ به عنوان اسم آن مرفوع می  است «لیس » عامل و شبیه به «  ال» فال شیءٌ ) زیرا 

 (.شود

 وجب ابطال عمل )ال(، أو )إن( أو )ما( فی األمثلۀ اآلتیۀ.. ماذا أ۲تمرین 
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 (، را در مثال های زیر بیان کن. ما (، ) إن (، ) ال ابطال عمل حروف ): دلیل ترجمه

 .۱یُنْزَفُون عَنْها هُمْ الَ وَ غَوْلٌ یهافِ ال. القرآن الکریم: ۱

 شوندمى مست آن از نه و است عقل تباهى مایه آن در نه که شرابى: ترجمه

  .  و اسم آن و عدم رعایت ترتیب است «ال » فاصله میان   ،« ال» دلیل ابطال عمل

 فَلَكٍ فی كُلٌّ وَ النَّهارِ سابِقُ اللَّیْلُ الَ وَ الْقَمَرَ تُدْرِكَ أَنْ لَها یَنْبَغی الشَّمْسُ ال. القرآن الکریم: ۲

 .۲یَسْبَحُون

 در کدام هر و گیردمى پیشى روز بر شب نه و رسد، ماه به که سزاست را خورشید نه: ترجمه

 .شناورند خود مسیر

 ، معرفه بودن اسم آن است .«ال» دلیل ابطال عمل 

 . ریمٌ. ما إن أبوك ك۳َ

 : پدرت بخشنده نیست.ترجمه

 بعد از آن است.  زائده «إن » ود ، وج«ما » دلیل ابطال عمل 

 طالعٌ.سالتَك أبوك مُ. ما ر۴ِ

 : پدرت نامه تورا مطالعه نکرده است. ترجمه

 بر اسمش است. «ما » ، تقدیم معمول خبر «ما » دلیل ابطال عمل 

 . لٍراحِ عدَلٌ بَإالّ راحِ . و ما الناس۵ُ

 : مردم تنها کوچ کننده ای در پی کوچ کننده دیگر، هستند.ترجمه

                                                           

 .47صافات/ . 1 

 .41. یس / 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 
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 است. «الّا » ، نقض خبرش توسط «ما » دلیل ابطال عمل 

 . ما هذا رجلٌ إالّ رجلٌ الیُحفَلُ به.۶

 که مورد توجه و استقبال قرار نمی گیرد. : او تنها مردی استترجمه

 است. «الّا » ، نقض خبرش توسط «ما » رجلٌ إالّ....) دلیل ابطال عمل  ما هذا

 .ریفٌ و لکن أنتمُ خَزَفُبٌ               وال صَهَذَ دانۀَ ما إن أنتُمُنی غَ. ب۷َ

شما سکه زر نیستید و نقره و سیم ناب هم نیستید بلکه شما ظرف : ای بنی غدانه ترجمه

 سفالی هستید.  

                    بعد از آن است.  زائده «إن » ، وجود «ما » دلیل ابطال عمل 

 اخواتها إنّ و خبر -9-41

 . میّز االسم من الخبر و اذكر سبب تقدیم الخبر علی االسم وجوباً أو جوازاً: ۱تمرین 

 اسم و خبر را مشخص کن و دلیل وجوب یا جواز تقدیم خبر بر اسم را ذکر کن.  : ترجمه

   .۱الْأَبْصارِ لِأُولِی لَعِبْرَةً ذلِكَ یفِ إِنَّ. القرآن الکریم: ۱

  در این، عبرتى است براى بینایان!  :ترجمه

  « إِنَّ» : اسم مؤخر لَعِبْرَةً/  « إِنَّ» ذلِکَ: خبر مقدم  فِی

 .، زیرا اسم مقرون به الم تاکید استتقدیم خبر بر اسم واجب است

 .۲یماًجَحِ وَ أَنْکاالً الَدَیْنَ إِنَّالقرآن الکریم: . ۲

 .است دوزخ( آتش) و زنجیرها و غل ما نزدقطعاً  : ترجمه
                                                           

 .13آل عمران /  .1 

 . 12مزمل / . 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 
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 . « إِنَّ» : اسم مؤخر أَنْکاالً/  « إِنَّ» دم : خبر مقالَدَیْنَ

نکره ای است که ابتداء به آن جایز ، تقدیم خبر بر اسم واجب است، زیرا خبر ظرف، و اسم 

 نیست. 

 وَ تُخْلَفَهُ لَنْ مَوْعِداً لَكَ إِنَّ وَ اسَمِسَ ال تَقُولَ أَنْ الْحَیاةِ فِی لَكَ فَإِنَّ فَاذْهَبْ قالَالقرآن الکریم: . ۳

 ۱.نَسْفاً الْیَمِّ فِی لَنَنْسِفَنَّهُ ثُمَّ لَنُحَرِّقَنَّهُ اكِفاًعَ عَلَیْهِ ظَلْتَ يالَّذِ إِلهِكَ إِلى انْظُرْ

 نزدیک تو هب کس هر) که است این دنیا زندگى در تو بهره که برو،: »گفت( موسى): ترجمه

! شد نخواهد تخلّف هرگز که دارى،( خدا عذاب از) میعادى تو و!« نگیر تماس من با» بگویى( شود

 سوزانیممى نخست را آن ما ببین و! کردىمى پرستش را آن پیوسته که معبودت این به بنگر( اکنون)

 !پاشیممى دریا به را آن ذرّات سپس

 .« إِنَّ» : اسم مؤخر ک()قولُ تَقُولَ أَنْ/  « إِنَّ» : خبر مقدم لَکَ

 معرفه است. ،مجرور و اسم و جار ،تقدیم خبر بر اسم جایز است، زیرا خبر

 . « إِنَّ» : اسم مؤخر مَوْعِداً/  « إِنَّ» : خبر مقدم لَکَ

نکره ای است که ابتداء به آن  ، ، و اسممجرور و تقدیم خبر بر اسم واجب است، زیرا خبر جار

 جایز نیست. 

 طَلَبِ فِی وَ بِالْآخِرَةِ إِضْرَاراً الدُّنْیَا طَلَبِ فِی إِنَّ. الرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: ۴

 .۲بِالْإِضْرَار أَحَقُّ فَإِنَّهَا بِالدُّنْیَا فَأَضِرُّوا بِالدُّنْیَا إِضْرَاراً الْآخِرَةِ

همانا در طلب دنیا نسبت به آخرت انسان دچار ضرر و زیان هایی می شود، و در  :ترجمه

طلب آخرت هم نسبت به دنیا دچار ضرر و زیان می گردد، پس به یقین ضرر و زیان در دنیا 

 سزاوارتر است. 

                                                           

 . 97طه/  .1 

 .61ص  ،71ج پیشین، مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،. 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 
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 .« إِنَّ» : اسم مؤخر إِضْرَاراً/  « إِنَّ» : خبر مقدم طَلَبِ فِی

، زیرا خبر جار و مجرور و اسم نکره ای است که ابتدا به آن جایز تقدیم خبر بر اسم جایز است

 بعدش عمل کرده است. است و درما

 .« إِنَّ» : خبر أَحَقُّ/  « إِنَّ» : اسم هَا

 وَ حَرَمَكَ مَنْ تُعْطِیَ وَ قَطَعَكَ مَنْ تَصِلَ أَنْ الْأَخْلَاقِ مَکَارِمِ مِنْ إِنَّ. االمام علی )علیه السالم(:۵

 .۱ظَلَمَك عَمَّنْ تَعْفُوَ

همانا از مکارم اخالق این است که برسی به کسی که از تو بریده، و بدهی به کسی که  :ترجمه

 تو را محروم کرده ، و ببخشی به کسی که نسبت به تو ستم روا داشته است.

 .« إِنَّ» اسم مؤخر (: لَتَکَ)صِ تَصِلَ أَنْ/  « إِنَّ» : خبر مقدم مَکَارِمِ مِنْ

 معرفه است.، مجرور و اسم و جار ،تقدیم خبر بر اسم جایز است، زیرا خبر

 .۲شَرَفِهِ دُونَ الرَّجُلُ یَجْلِسَ أَنْ التَّوَاضُعِ مِنَ إِنَّ)علیه السالم(:  . االمام الصادق۶

 شرفش بنشیند. پایین تر از نه های فروتنی این است که یک مرداز نشا: ترجمه

 .« إِنَّ» : اسم مؤخر )جلوس( یَجْلِسَ أَنْ/  « إِنَّ» : خبر مقدم  التَّوَاضُع مِنَ

 معرفه است.، مجرور و اسم و جار ،تقدیم خبر بر اسم جایز است، زیرا خبر

 . لیلِن  قَغنی عَیُ اهللَ لَّعَفرٌ                    لَیأس فإنّ الیأسَ  كُ. و ال ت۷َ

 ، چه بسا خداوند تورا با مقدار کمی بی نیاز کند. استامید مباش همانا ناامیدی کفر نا: ترجمه

 .« إِنَّ» : خبر کفرٌ« /  إِنَّ» : اسم الیأسَ

 .                «لعل » نی: خبر /  یغ «لعل » : اسم اهللَ 

                                                           

 .233ص  ،پیشین بن محمد، الواحد عبد، آمدى تمیمى .1 

 . 111ص ،2ج پیشین، ،کلینی، محمد بن یعقوب .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 
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 . بین سبب موارد جواز دخول الالم علی اسم )إن( و خبرها: 2تمرین 

   را بیان کن.  «إنَّ » و خبر  بودن وارد شدن الم بر اسمسبب جایز : ترجمه

 .۱غَفُورٌ لَعَفُوٌّ اللَّهَ إِنَّ. القرآن الکریم: ۱

 .است آمرزنده و بخشنده خداوند یقیناً: ترجمه

 .( داخل شود، زیرا خبر مؤخر و مثبت است الم ، )« إِنَّ» جایز است برسرخبر 

 .۲مَمْنُونٍ غَیْرَ لَأَجْراً لَكَ إِنَّ وَالقرآن الکریم: . ۲

 !است همیشگى و عظیم پاداشى تو براى و: ترجمه

 ، )الم( داخل شود، زیرا اسم مؤخر و خبر مقدم شده است.« إِنَّ» اسم  سر جایز است بر

 .۳الْحَقُّ الْقَصَصُ لَهُوَ هذا إِنَّالقرآن الکریم: . ۳

 .است( مسیح) واقعى سرگذشتِ همان این : ترجمه

 ( داخل شود. الم جایز است بر سر ضمیر فصل )

 .۴لَلْهُدى عَلَیْنا إِنَّالقرآن الکریم: . ۴

  .ماست بر کردن هدایت یقین به: ترجمه

  ( داخل شود، زیرا اسم مؤخر و خبر مقدم شده است. الم ، )« إِنَّ» اسم  سر جایز است بر

                                                           

 .61حج/ . 1 

 .3قلم / . 2 

 . 62. آل عمران / 3 

 . 12لیل / . 4 

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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 الْماءُ مِنْهُ فَیَخْرُجُ یَشَّقَّقُ لَما مِنْها إِنَّ وَ الْأَنْهارُ مِنْهُ یَتَفَجَّرُ لَما الْحِجارَةِ مِنَ إِنَّ. القرآن الکریم:  .......۵

 .۱تَعْمَلُونَ عَمَّا بِغافِلٍ اللَّهُ مَا وَ اللَّهِ خَشْیَۀِ مِنْ یَهْبِطُ لَما مِنْها إِنَّ وَ

 شکاف آنها از اىپاره و شودمى جارى نهرها آن از و شکافد،مى سنگها از اىپاره که چرا: ترجمه

 دلهاى اما) افتدمى زیر به( کوه فراز از) خدا خوف از اىپاره و کندمى تراوش آن از آب و دارد،برمى

 اعمال از خداوند و!( است انسانى عواطف و دانش و علم سرچشمه نه و تپد،مى خدا خوف از نه شما،

 .نیست غافل شما

 مؤخر و خبر مقدم شده است.( داخل شود، زیرا اسم  الم ، )« إِنَّ» جایز است برسراسم 

 لَیُذْنِبُ الْعَبْدَ إِنَّ لِلْخَیْرَاتِ مَمْحَقَۀٌ فَإِنَّهَا الذُّنُوبَ اتَّقُواالرسول االعظم)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(:. ۶

 .۲عَلِمَه قَدْ كَانَ الَّذِي الْعِلْمَ بِهِ فَیَنْسَى الذَّنْبَ

ی ها را از بین می برند، همانا بنده ای که گناهی نیک : از گناهان بپرهیز زیرا  گناهان ترجمه

  کند.  شود ،با انجام دادن آن گناه عملی که آموخته است را فراموش می مرتکب می

 ( داخل شود، زیرا خبر مضارع و مثبت است. الم ، )« إِنَّ» خبر  سر جایز است بر

 لك. لخبر حیث یصح لك ذ. أدخل الالّم علی االسم أو ا۳تمرین 

 هر جا صحیح است، بر اسم یا خبر الم وارد کن.: ترجمه

 . دیقُالصَّ عمَنِ إنّكَ. ۱

 همانا تو چه دوست خوبی هستی. :ترجمه

 ) زیرا خبر ماضی جامد است(. الصّدیقُ عمَإنّک لَنِ

                                                           

 . 74بقره/ . 1 

 .377ص  ،71ج پیشین، مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،. 2 
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 ه باقٍ. اللِ ندَا عِ. إنّ م۲َ

 همانا آنچه در نزد خداوند است باقی است.  :ترجمه

 ه لَباقٍ ) زیرا خبر مؤخر مثبت است(.اللِ ندَإنّ ما عِ

 .قاءٌعیمٌ و شَنیا نَما  الدُّإنَّ. ۳

 قطعاً دنیا دارای نعمت و بدبختی است.  :ترجمه

 .ثرِی النَّلَو عَسمُیَ عرَإنّ الشِّ. ۴

 همانا شعر برتر از نثر است.  :ترجمه

 إنّ الشّعر لَیسمو... ) زیرا خبر فعل مضارع مثبت است(. 

 . لَّو دَ لَّما قَ المِالکَ یرَإنّ خَ.  ۵

 همانا بهترین سخن آن است که کوتاه و برگزیده باشد.  :ترجمه

 فانٍ. ا اهللَلَما خَ یءٍشَ لَّكُ .  أال إن۶َّ

 قطعا هر چیزی غیر از خدا فانی است. : ترجمه

 لَفانٍ ) زیرا خبر مؤخر مثبت است(. ا اهللَلَما خَ یءٍشَ لَّکُ أال إنَّ

 . اذكر الموجب لفتح همزة )إنّ( أو كسرها أو المجیز األمرین.۴تمرین 

 ( بیان کن.  انّ : دلیل وجوب فتح و یا کسر و یا جواز آن را، در همزه )ترجمه

 . ۱رَحیمٌ غَفُورٌ فَأَنَّهُ أَصْلَحَ وَ بَعْدِهِ مِنْ تابَ ثُمَّ بِجَهالَۀٍ سُوءاً مِنْکُمْ عَمِلَ مَنْ أَنَّهُ. القرآن الکریم: ۱

                                                           

 . 54أنعام / . 1 
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 نماید،( جبران و) اصالح و توبه سپس کند، نادانى روى از بدى کار شما از کس هر: ترجمه

 .است مهربان آمرزنده او( که چرا شودمى خدا رحمت مشمول)

 (الرَّحْمَةمفتوح است، زیرا به همراه اسم و خبرش به عنوان بدل از )وجوباً در أنَّهُ  « نّأ» همزه 

 است.

، خبر برای مبتدای ح است، زیرا به همراه اسم و خبرشمفتووجوباً نَّهُ أَفدر  «نّ أ» همزه 

 محذوف است. 

 .۱اصِحُونلَنَ لَهُ إِنَّا وَ یُوسُفَ عَلى تَأْمَنَّا ال لَكَ امَ اانَأَبَ ایَ الُواقَکریم: . القرآن ال۲

 درباره تو چرا! پدرجان: »گفتند( و آمدند پدر نزد برادران کار، این انجام براى و): ترجمه

 .هستیم او خیرخواه ما که حالى در! کنى؟نمى اطمینان ما به یوسف،( برادرمان)

 مکسور است، زیرا در ابتدای جمله حالیه واقع شده است. در إنّا وجوباً  «نّ إ» همزه 

 .۲عَجَبا قُرْآناً سَمِعْنا إِنَّا فَقالُوا الْجِنِّ مِنَ نَفَرٌ اسْتَمَعَ أَنَّهُ إِلَیَّ أُوحِیَ قُلْ: . القرآن الکریم۳

 سپس اند،داده فرا گوش سخنانم به جنّ از جمعى که است شده وحى من به: بگو: ترجمه

 .ایمشنیده عجیبى قرآن ما: »اندگفته

، به تأویل مصدر می رود، ح است، زیرا به همراه اسم و خبرشمفتودر أنَّهُ  وجوباً  «نّ أ» مزه ه

 (. أُوحِیَ به عنوان نائب فاعل برای  فعل )

 در إنّا وجوباً مکسور است زیرا پس از قول و مشتقات آن واقع شده است.  «إنَّ » همزه 

 إِلَّا عِنْدَهُ مَا یُنَالُ لَا وَ فِیهَا إِلَّا یُعْصَى لَا أَنَّهُ اللَّهِ عَلَى الدُّنْیَا هَوَانِ مِنْاالمام علی )علیه السالم(: . ۴

 .۳بِتَرْكِهَا

                                                           

 .11یوسف /  .1 

 . 1جنّ / . 2 

 .385 .  نهج البالغه / حکمت3 
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ه در : از خاری های دنیا بر خداوند این است که معصیّت نمی شود جزء در آن و به آنچترجمه

 .با ترک دنیا  نزد خداست رسیده نمی شود جز

مرفوع است به عنوان  زیرا به همراه اسم و خبرش محالًمفتوح است،وجوباً  أَنَّهُدر  «نّ أ» همزه 

 مبتدای مؤخر.

  .۱یَعْنِیه فِیمَا إِلَّا كَلَامُهُ قَلَّ عَمَلِهِ مِنْ كَلَامَهُ أَنَّ عَلِمَ مَنْاالمام علی )علیه السالم(:  .۵

: هر کس بداند که سخنانش برگرفته از اعمال اوست، سخن را کم می کند مگر در آن ترجمه

 چیزی که به او مربوط است. 

زیرا همراه با  اسم و خبرش مفعول به برای فعل  مفتوح است، وجوباً کَلَامَهُ أَنَّدر  «نّ أ» همزه 

  عَلِمَ می باشد.  

 .. الَجَرَم أَنّ اهللَ یَعلمُ عبادَه الطّالحِینَ مِن الصّالِحین۶َ

 ترجمه: البته خداوند میان بندگان تبهکار و صالح، تمایز قائل می شود.

 ال جرم( قرار گرفته است.جایز الفتح و الکسر است، زیرا بعد از ) «انّ » همزه 

 .بُفیما تَطلُ باإلجمالِ یكَفعَلَ                  هِکفولٌ بِمَ یّ إنّ الرّزقَنَ. أب۷ُ

، پس باید در آنچه طلب برای تو تضمین شده استای فرزند من همانا رزق و روزی : ترجمه

 می کنی حد را رعایت کنی و قانع باشی.

 مکسور است، زیرا در ابتدای کالم واقع شده است. «انّ » همزه 

 .بِسَو الحَ قلِالعَ تیمُیَ  تیمَإنّ الیَ                هُلدُواِ ذي قد ماتَالَّ تیمُالیَ یسَ. ل8َ

یتیم کسی نیست که پدرش فوت شده ، بلکه یتیم کسی است که عقل و شعورش را از : ترجمه

 دست می دهد. 

                                                           

 . 385 حکمت  ،. همان1 
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  مکسور است، زیرا در ابتدای کالم واقع شده است.وجوباً  «نّ أ» همزه 

 .۱ باقِن سِمِ كَالِذَ یرِهدٍ                     وما فی غَسِباقُ زُ . أال إنّ السِّباق۹َ

آگاه باشید که همانا مسابقه ، مسابقه زهد و پارسایی است، و غیر از آن مسابقه ای : ترجمه

 نیست. 

 ( استفتاحیه قرار گرفته است. أال زیرا بعد از ) مکسور است،وجوباً  «نّ أ» همزه 

 ۲.ائقِبالرَّ نِحمَبالرَّ یسَفلَ                       هُغنونَیُ اسَالنَّ أنَّ نَّن ظَ. م۱۱َ

یدوار هر کس گمان کند که مردم نیاز او را بر طرف می کنند، نسبت به خداوند ام:  ترجمه

 نیست.

وجوباً مفتوح است زیرا همراه با اسم و خبرش مفعول به برای ظَنَّ محسوب می  « أنَّ» همزه 

 شود.

                                           نفی جنسالی  -9-44

 . میز االسم من الخبر و بین مواضع التی عمل ال النافیه للجنس مع تعیین نوع اسمها. ۱تمرین 

اسم و خبر را مشخص کن و مواضعی که الی نفی جنس عمل نموده است را همراه با : ترجمه

 تعیین نوع اسم  آن بیان کن. 

 .۳النَّهارِ سابِقُ اللَّیْلُ ال وَ الْقَمَرَ تُدْرِكَ أَنْ لَها ییَنْبَغِ الشَّمْسُ ال. القرآن الکریم: ۱

 .گیردمى پیشى روز بر شب نه و رسد، ماه به که سزاست را خورشید نه: ترجمه

 مرفوع. : مبتدا واللَّیْلُ، الشَّمْسُ: نفی و غیر عامل / ال

                                                           

 .152ص  پیشین، عبد الرحیم، محمد، .1 

 . 115ص  ،. همان2 

 . 41. یس / 3 
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، به منظور نفی جنس نیست، زیرا شرط در اسم و خبر الء نفی جنس این «ال » در این جا 

 معرفه است.  «ال» ر دو نکره باشند ولی اسم بعد از است که ه

 .۱یُنْزَفُون عَنْها هُمْ ال وَ غَوْلٌ یهافِ ال. القرآن الکریم: ۲

 !شوندمى مست آن از نه و است عقل تباهى مایه آن در نه که شرابى: ترجمه

نمی تواند باشد، زیرا شرط نفی جنس  «ال » نفی و غیر عامل/  در اینجا  :( غَوْلٌ یهافِ ال در )ال

 و اسمش فاصله ای نباشد. نفی جنس این است که میان ال« ال »اعمال 

نفی جنس این زیرا شرط در اسم و خبر الی نفی و غیر عامل/   :( یُنْزَفُون عَنْها هُمْ ال در ) ال 

 معرفه است. یعنی ضمیر هُم،   «ال » شند، ولی اسم بعد از است که هر دو نکره با

 .۲مَالْیَوْ عَلَیْکُمُ یبَتَثْرِ ال الَقَالقرآن الکریم:. ۳

 .نیست شما بر توبیخى و مالمت امروز: گفت( یوسف): ترجمه

منصوب/  نفی جنس، مفرد و مبنی بر فتح و محالً : اسم الییبَتَثْرِ: حرف نفی جنس / ال

 : خبر )ال( و مرفوع.عَلَیْکُم

 خُلَّۀٌ ال وَ فیهِ بَیْعٌ ال یَوْمٌ یَأْتِیَ أَنْ قَبْلِ مِنْ رَزَقْناكُمْ مِمَّا أَنْفِقُوا آمَنُوا ینَالَّذِ أَیُّهَا ایَ. القرآن الکریم: ۴

 .۳الظَّالِمُونَ هُمُ الْکافِرُونَ وَ شَفاعَۀٌ ال وَ

 آنکه از پیش! کنید انفاق ایم،داده روزى شما به آنچه از! ایدآورده ایمان که کسانى اى: ترجمه

 خود براى را کیفر از نجات و سعادت بتوانید تا) است فروش و خرید نه آن، در که رسد فرا روزى

 شفاعت شایسته شما زیرا) شفاعت نه و ،(دارد سودى مادى رفاقتهاى و) دوستى نه و ،(کنید خریدارى

 .(دیگران به هم کنند،مى ستم خودشان به هم) ستمگرند خود کافران، و.( بود نخواهید

                                                           

 . 47صافات/ . 1 

 . 92. یوسف /2 

 .254بقره / . 3 
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به عنوان  بَیْعٌو یست  بلکه الی شبیه به لَیس است ( الی نفی جنس نفیهِ بَیْعٌ الال در عبارت )

 اسم آن مرفوع شده است. 

 ( حرف جر زائد برای تأکید نفی است.شَفاعَةٌ ال وَ خُلَّةٌ الال در عبارت )

 .۱الْحَکیمُ الْعَلیمُ أَنْتَ إِنَّكَ عَلَّمْتَنا امَ إِالَّ لَنا عِلْمَ ال سُبْحانَكَ قالُوا: . القرآن الکریم۵

 دانیمنمى اى،داده تعلیم ما به آنچه جز چیزى ما! تو منزهى: »کردند عرض فرشتگان : ترجمه

 .«حکیمى و دانا تو

» : خبرلَنا نفی جنس، مفرد و مبنی بر فتح و محال منصوب/ : اسم الیعِلْمَ: حرف نفی جنس / ال

 و مرفوع. «ال 

 ۲.الٍوَ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ ما وَ لَهُ مَرَدَّ فَال سُوْءاً بِقَوْمٍ اللَّهُ أَرادَ اإِذَ وَ. القرآن الکریم: ۶

 آن مانع چیز هیچ کند،( اعمالشان بخاطر) قومى به ىئسو اراده خدا که هنگامى و: ترجمه

 !داشت نخواهند سرپرستى خدا، جز و شد نخواهد

» : خبرلَهُ منصوب/ نفی جنس، مفرد و مبنی بر فتح و محالً : اسم الیمَرَدَّ: حرف نفی جنس/ ال

 و مرفوع. «ال 

 أَعْوَدُ مَالَ لَا وَ الْجَهْلِ مِنَ أَشَدُّ فَقْرَ لَا إِنَّهُ عَلِیُّ یَا)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: الرسول االعظم. ۷

 حَسَبَ لَا وَ كَالتَّدْبِیرِ عَقْلَ لَا وَ الْمُشَاوَرَةِ مِنَ أَحْسَنُ مُظَاهَرَةَ لَا وَ الْعُجْبِ مِنَ أَوْحَشُ وَحْدَةَ لَا وَ الْعَقْلِ مِنَ

 .۳كَالتَّفَکُّر عِبَادَةَ لَا وَ الْخُلُقِ كَحُسْنِ

: ای علی به درستی که هیچ فقری شدید تر از نادانی نیست و هیچ مالی ماندگار تر از ترجمه

پسندی، و هیچ پشتیبانی بهتر از مشورت و هیچ عقلی و هیچ تنهایی وحشتناک تر از خود عقل،

                                                           

 .32بقره / . 1 

 . 11رعد/ . 2 

 . 6ص  پیشین، ، حسن بن علی،شعبه حرانى ابن .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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همچون تدبیر کردن ، و هیچ اصل و نسبی همچون خوش اخالقی، و هیچ عبادتی همچون تفکر کردن 

 نیست. 

:  أَشَدُّمنصوب/  نفی جنس، مفرد و مبنی بر فتح و محالً : اسم الیفَقْرَ: حرف نفی جنس / ال

 و مرفوع. خبر ال

 و مرفوع. خبر ال: أَعْوَدُمنصوب/  نفی جنس، مفرد و مبنی بر فتح و محالً : اسم الیمَالَ

 منصوب/ نفی جنس، مفرد و مبنی بر فتح و محالً اسم الی / عِبَادَةَ، حَسَبَ، عَقْلَ، مُظَاهَرَةَ،  وَحْدَةَ

 / خبر )ال( و مرفوع. کَالتَّفَکُّر، کَحُسْنِ، کَالتَّدْبِیرِ، أَحْسَنُ، أَوْحَشُ

 أَهْمَلَ مِمَّنْ أَعْجَزُ عَاجِزَ لَا، فَمَلَکَهَا نَفْسِهِ عَلَى قَوِيَ مِمَّنْ أَقْوَى قَوِيَّ لَا. االمام علی )علیه السالم(: 8

 .  ۱  فَأَهْلَکَهَا نَفْسَهُ

هیچ قدرتی قوی تر از قدرتی نیست ، که انسانی بر نفس خود تسلط داشته باشد، و :  ترجمه

آن را نگه دارد و هیچ  عجزی ناتوان تر از آن نیست، که انسان در تسلط بر نفس خود سستی کند، 

 پس این عجز و ناتوانی او را به هالکت کشاند. 

خبر : أَقْوَىمنصوب/  ی بر فتح و محالًنفی جنس، مفرد و مبن اسم الی: قَوِیَّ: حرف نفی جنس/ال

 مرفوع. تقدیراً و ال

: أَعْجَزُ: اسم الی نفی جنس، مفرد و مبنی بر فتح و محالً منصوب/ عَاجِزَ: حرف نفی جنس / ال

 و مرفوع. خبر ال

 أَبا حسنٍ حَلّاالً لَها . . قَضِیۀٌ وال۹ 

 این دستوری است که هیچ انسان نیکویی هم نمی تواند آن را حل کند. : ترجمه

 نفی جنس، مضاف و منصوب / موجودٌ محذوف. خبر الی: حرف نفی جنس / أَبا حسنٍ: اسم ال

 یدٌ فِی الدّارِ. لٌ والَ زَجُ. الَ ر۱۱َ
                                                           

 .858ص  ،پیشین بن محمد، الواحد عبد، آمدى تمیمى .1 

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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 نه مردی و نه زید در خانه نیست. : ترجمه

 لیسَ و اسم آن رَجُلٌ، و خبر آن مَوجوداً محذوف است .(: الی شبیه به  الَ رَجُلٌ ال در )

 (: حرف زائد برای تأکید نفی.  الَ زَیدٌ ال در )

  .قولُعُ سومِالجُ سنَن حُزِم یَإذا لَ                    هاولِطُ وَ سومِالجُ سنِیرَ فی حُ. الخ۱۱َ

که جسم های خوب با  هنگامینیست،  بی و خیری در جسم خوب و طول قدهیچ خو: ترجمه

 عقل ها هموزن نباشند.

منصوب / فی  نفی جنس، مفرد و مبنی بر فتح و محالً : اسم الی: حرف نفی جنس / خیرَال

 و مرفوع. حسن: خبر ال

 . شکل األسماء و النعوت الواقعۀ بعد )ال(.۲تمرین 

 اسم ها و نعت های پس از ال را حرکت گذاری کن.: ترجمه

 ینا.لَعَ أسَالبَ .۱

 زیانی متوجه ما نیست(.هیچ  : نگران نباشیم )ترجمه

 نفی جنس، مفرد و مبنی بر فتح. : اسم الیبأسَ

 الحٍ.ا سِلَبِ ئتُ. ج۲ِ

 : بدون سالح آمدم.ترجمه

 ( محالً مجرور به وسیله  حرف جرّ/ سِالحٍ: مضافٌ إلیهِ ال و مجرور. دون ال: در معنای )

 نا.ندَعِ الیومَ . ال زاد۳َ

 : امروز هیچ توشه ای نداریم.ترجمه

 نفی جنس، مفرد و مبنی بر فتح. : اسم الیزادَ

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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 ا أبَ.لَ وَ كَه ال أُمَّ لَ. ص۴َ

 که نه مادر و نه پدر داری. : ساکت شو، ای کسیترجمه

 ( نفی جنس(.یصه ال أُمَّ لک و ال أبَ  ) اعمال هر دو )ال

 و الغای )ال( دوم(.ه ال أُمَّ لک و ال أبٌ ) اعمال )ال( اول، صَ

 ه ال أُمٌّ لک و ال أبَ )الغای )ال( اول، و اعمال )ال( دوم(.صَ 

 ه ال أُمٌّ لک و ال أبٌ ) الغای هر دو )ال(  (. صَ

 ي.ندِمجتهد عِ لمیذَ. ال ت۵ِ

 : هیچ دانش آموز کوشایی نزد من نیست. ترجمه

 ال تِلمیذَ مُجتَهِدَ عِندیِ.

 عِندَی.ال تِلمیذَ مُجتَهِداً 

 ال تِلمیذَ مُجتَهِدٌ عِندِی.

 تابٌ.لمٌ و ال كِنا قَندَ. ال ع۶ِ

 در نزد ما قلم و کتابی نیست . : ترجمه

 نا : ظرف و متعلق به خبر مقدم محذوف.  عندَ

 فیها. أثیمٌو ال تَ غوٌ. فال ل۷َ

 : در آنجا نه لغو و بیهوده ای است و نه سخنان گناه آلود.ترجمه

 تأثیمَ فیها )  اعمال هر دو )ال( نفی جنس(.غوَ و ال فال لَ

 غوَ و ال تأثیمٌ فیها )) اعمال )ال( اول، و الغای )ال( دوم(.فال لَ

 غوٌ و ال تأثیمَ فیها  )الغای )ال( اول، و اعمال )ال( دوم(.فال لَ

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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 فال لغوٌ و ال تأثیمٌ فیها ) الغای هر دو )ال(  (.

 .رٌسافِمُ وكَو ال أبُ وكَ. ال أخ8ُ

 مسافر هستند. نه برادر و نه پدرت : ترجمه

 ال: نفی و غیر عامل است، زیرا اسم بعد از آن معرفه است. 

ه مبتدا و مرفوع و عالمت : عطف باست / أبوک «واو » : مبتدا و مرفوع و عالمت رفع آن أخوک

 است. «واو » رفع آن 

  .وتِالمَ نَی مِقِتَ غاتَ. ال ساب۹ِ

  انسان را{ از مرگ حفظ نمی کند. : زره های تمام }ترجمه

 نفی جنس، مفرد و مبنی بر فتح. سابغات: اسم الی

 م.كُدُقصُیَ جیدٌمُ عرٍشِ مَ. ال ناظ۱۱ِ

 : هیچ سراینده خوبی، به دیدار شما نمی آید. ترجمه

 نفی جنس، مضاف و منصوب. ناظم: اسم الی

 ال ناظِمَ شِعرٍ مُجیدٌ یَقصُدُکُم

 مُجیداً یَقصُدُکُمال ناظِمَ شِعرٍ 

 .فیهِ النِفعَیَ وبیخُا و ال التَصَ. ال الع۱۱َ

 : نه چماق و نه توبیخ در او اثری ندارد.ترجمه

 ال: نفی و غیر عامل / العصا: مبتدا و تقدیراً مرفوع.

نفی جنس این  نیست، زیرا شرط در اسم و خبر الی ، به منظور نفی جنس«ال » در این جا 

 است که هر دو نکره باشند.

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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 .بِمَشِیبٍ بَعدَهُ هَرَمُ. أال ارعِواءَ لِمَن وَلّت شَبِیبتُهُ               و آذنَت ۱۲

آیا برای کسی که جوانی اش روی گردان شده و از پیری خبر داده که  پس از آن :  ترجمه

  سالخوردگی شدید است هیچ بیداری نیست.  

 .نفی جنس، مفرد و مبنی بر فتحاسم الی ارعِواءَ: 

 تمرین های عمومی -9-42    

 . میزاالسم من الخبر و اذكر نوع االسم و الخبر.۱تمرین 

 : اسم و خبر را مشخص کن و نوع اسم و خبر را ذکر کن. ترجمه

 .۱یُؤْمِنُون لَا النَّاسِ أَكْثرَ لَکِنَّ وَ رَّبِّكَ مِن قُّالحَ إِنَّهُ القرآن الکریم: .۱

 !آورندنمى ایمان مردم بیشتر ولى! پروردگارت از است حق آن: ترجمه

 و مرفوع . نوع خبر: مفرد. « إِنَّ» : خبر الْحَقُّو محالً منصوب/  « إِنَّ» اسم «: ـه » ضمیر متصل

  و محالً مرفوع . نوع خبر: جملة فعلیّه. « لکِنَّ» : خبریُؤْمِنُونَ الو منصوب /  « لکِنَّ» : اسم أَکْثَرَ 

 تَرْحَمْنی وَ لی تَغْفِرْ إِالَّ وَ عِلْمٌ بِهِ لی لَیْسَ ما أَسْئَلَكَ أَنْ بِكَ أَعُوذُ إِنِّی رَبِّ قالَ القرآن الکریم: .۲

 .۲الْخاسِرینَ مِنَ أَكُنْ

 آگاهى آن از که بخواهم چیزى تو از که برممى پناه تو به من! پروردگارا: »کرد عرض: ترجمه

 .!«بود خواهم زیانکاران از نکنى، رحم من بر و نبخشى، مرا اگر و! ندارم

و محالً مرفوع . نوع  « إِنَّ» : خبر بِکَ أَعُوذُ و محالً منصوب/ « إِنَّ» اسم «: ی » ضمیر متصل

  خبر: جملة فعلیّه.

                                                           

 . 17هود /  .1 

 . 47. هود / 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 
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و مرفوع. نوع  «لیس » : اسم  عِلْمٌ /« لیس» ور متعلق به عامل مقدر خبر برای : جار و مجرلی

 خبر: مفرد

: جار و مجرور متعلق  الْخاسِرینَ مِنَو محالً منصوب/ «  أَکُنْ» اسم برای «: انا » ضمیر مستتر 

 نوع خبر: شبه جمله. .أَکُنْ به عامل محذوف خبر

 .۱لَتُرْدین كِدْتَ إِنْ تَاللَّهِ قالَالقرآن الکریم: . ۳

 .!بکشانى هالکت به( نیز) مرا بود نزدیک سوگند خدا به: »گویدمى: ترجمه

: خبرکادَ و محالً منصوب. نوع خبر: لَتُرْدینو محالً مرفوع/  «کاد » اسم «: تَ » ضمیر متصل

  جملة فعلیّه.

 فَتُصْبِحَ السَّماءِ مِنَ حُسْباناً عَلَیْها یُرْسِلَ وَ جَنَّتِكَ مِنْ خَیْراً یُؤْتِیَنِ أَنْ رَبِّی فَعَسى القرآن الکریم: .۴

 .۲زَلَقا صَعیداً

 باغ بر آسمان از اىشده حساب مجازات و بدهد من به تو باغ از بهتر پروردگارم شاید: ترجمه

 .کند مبدّل اىلغزنده گیاهبى زمین به را آن که اىبگونه فروفرستد، تو

: خبرعَسَی و محالً منصوب. نوع خبر: جملة فعلیّه.یُؤْتِیَنِ أَنْوتقدیراً مرفوع /  «عسی » : اسم رَبِّ

  

و منصوب . نوع   تُصْبِحَ: خبر صَعیداًو محالً مرفوع /  « تُصْبِحَ» اسم برای «: هی » ضمیر مستتر 

 خبر: مفرد.

 . ۳بِمَجْنُون صاحِبُکُمْ ما وَ: القرآن الکریم. ۵

 .نیست دیوانه[ پیامبر] شما مصاحب و: ترجمه

                                                           

 .56صافات / . 1 

 . 41کهف / .2 

 .22تکویر/ . 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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لفظاً مجرور به حرف جرّ زائد و در محلّ : بِمَجْنُونٍ و مرفوع/ «ما شبیه به لیس » : اسم صاحِبُ

 به عنوان خبر مَا . نوع خبر: مفرد. نصب

 لَیْتَنی یا الْکافِرُ یَقُولُ وَ یَداهُ قَدَّمَتْ ما الْمَرْءُ یَنْظُرُ یَوْمَ قَریباً عَذاباً أَنْذَرْناكُمْ إِنَّا القرآن الکریم: .۶

 .۱تُراباً كُنْتُ

 آنچه انسان که بود خواهد روزى در عذاب این! دادیم بیم نزدیکى عذاب از را شما ما و: ترجمه

 عذاب گرفتار و) بودم خاک کاش اى: »گویدمى کافر و بیند،مى فرستاده خود دستهاى با قبل از را

 .(!«شدمنمى

و محالً مرفوع. نوع خبر:  « إِنَّ» : خبرأَنْذَرْناکُمْ و محالً منصوب/ « إِنَّ» اسم «: نا » ضمیر متصل

  جملة فعلیّه.

و محالً منصوب. نوع  «لیت » : خبر تُراباً کُنْتُ و محالً مرفوع/ «لیت » اسم «: ی » ضمیر متصل

  خبر: جملة فعلیّه.

 و منصوب. نوع خبر: مفرد. « کانَ» : خبر تُراباًو محالً مرفوع/  « کانَ» اسم «: تُ » ضمیر متصل

 .۲دَاء كَانَ خَطَأً كَانَ إِذَا وَ دَوَاءً كَانَ صَوَاباً كَانَ إِذَا الْحُکَمَاءِ كَلَامَ إِنَّاالمام علی )علیه السالم(:  .۷

 : همانا سخن اندیشمندان اگر درست باشد دارو  و اگر نادرست باشد درد است. ترجمه

محالً مرفوع. نوع خبر: جملة و  « إِنَّ» : خبردَوَاءً کَانَ صَوَاباً کَانَ إِذَاو منصوب/  « إِنَّ» : اسم کَلَامَ

  فعلیّه.

و منصوب. نوع  «کان » : خبرصَوَاباًو محالً مرفوع/  « کَانَ» اسم برای «: هو » ضمیر مستتر 

 خبر: مفرد.

و منصوب. نوع خبر:  «کان » خبر :دَوَاءًو محالً مرفوع/  « کَانَ» اسم برای «: هو » ضمیر مستتر 

  جملة فعلیّه.
                                                           

 . 41نبأ/ . 1 

 .265 نهج البالغه / حکمت .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 
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 لَکَادَ فَعَفَّ قَدَرَ مِمَّنْ أَجْراً بِأَعْظَمَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی الشَّهِیدُ الْمُجَاهِدُ مَااالمام علی )علیه السالم(: . 8

 .۱الْمَلَائِکَۀ مِنَ مَلَکاً یَکُونَ أَنْ الْعَفِیفُ

: هیچ مجاهد شهیدی در راه خدا پاداشش بیشتر از کسی که توانا باشد و عفت بورزد ترجمه

 نیست  هر آینه نزدیک است فرد عفیف فرشته ای از فرشتگان باشد. 

به عنوان خبر برای )ما(. : لفظاً مجرور  أَعْظَمَ: اسم برای )مای شبیه به لیس( و مرفوع / الْمُجَاهِدُ

  نوع خبر: مفرد.

و محالً منصوب. نوع خبر: جملة فعلیّه. «کاد » : خبریَکُونَ أَنْو مرفوع /  «کاد » سم : االْعَفِیفُ

  

و منصوب. نوع  « یَکُونَ» : خبر مَلَکاًو محالً مرفوع/  « یَکُونَ» اسم برای «: هو » ضمیر مستتر 

  خبر: مفرد.

 .۲بِالْجَهْل الْقَوْلِ فِی خَیْرَ لَا أَنَّهُ كَمَا الْحُکْمِ عَنِ الصَّمْتِ فِی خَیْرَ لَااالمام علی )علیه السالم(: . ۹

: هیچ خیری در سکوت کردن از روی یقین نیست همان طوری که هیچ خیری در ترجمه

 سخن گفتن از روی نادانی نیست. 

: جار و مجرور متعلق به  الصَّمْتِ فِی: اسم )النفی جنس( مبنی بر فتح  و محالً منصوب / خَیْرَ

 عامل مقدر و خبر ال. نوع خبر: شبه جمله. 

و محالً مرفوع. نوع  « إِنَّ» ....: خبر فِی خَیْرَ لَاو محالً منصوب/  « إِنَّ» اسم «:ـه » ضمیر متصل

  خبر: جملة اسمیّه

مقدر و خبر ال .نوع : جار و مجرور متعلق به عامل الْقَوْلِ فِی: اسم )النفی جنس( و منصوب/خَیْرَ

 خبر: شبه جمله

                                                           

 . 474 حکمت ،.همان1 

 .182 حکمت ،همان .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 
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 . ۱. و صارَ قَلیلُها حَرِجاً عَسِراً            تَشَبَّتَ بَینَ أنیابِ السِّباع۱۱ِ

: اندک آن به شدت سخت گردید چنان که در میان دندان های درندگان قرار گرفته ترجمه

 است. 

 و منصوب. نوع خبر: مفرد. «صار » و مرفوع/  حرجاً: خبر « صار » قلیل: اسم 

 . عَسَی اهللُ أن یَرتاحَ للخَلقِ إنَّهُ         إلی كُلِّ قَومٍ دائمُ اللَّحظاتِ .۱۱

: امید است که خداوند برای مردم راحتی بفرستد همانا که او دائماً برهر قومی نظر می ترجمه

 افکند. 

. نوع خبر: جملة فعلیّه.محالً منصوب و «عسی » و مرفوع / أن یرتاح: خبر « عسی » اهلل: اسم  

  

و مرفوع. نوع خبر: مفرد. « إِنَّ» خبر  :وب/ دائممحالً منصو  « إِنَّ» اسم «: ـه » ضمیر متصل

  

 . وَ لَا خَیرَ فی وُدَّ امرِئٍ مُتَلَوِّنٍ       إذا الرِّیحُ مالَت مَالَ حَیثُ تَمیلُ.۱۲

یست، زیرا او حرکت می کند هر جایی که باد : در دوستی انسان منافق هیچ خیری نترجمه

 حرکت می کند. 

( و محالً مرفوع. نوع  ال ( مبنی بر فتح و محالً منصوب/ فی وِدّ: خبر ) النفی جنس : اسم )خَیْرَ

 خبر: شبه جمله.

 . عین أنواع المرفوعات و اذكر سبب رفعها: ۲تمرین 

 : انواع مرفوعات و دلیل رفعشان را ذکر کنید.  ترجمه

 

                                                           

 .146ص  پیشین، . عبد الرحیم، محمد،1 

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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 .۱الحِفظُ زینۀُ الرّوایۀِ الرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(:  .۱

 : حفظ کردن زینت نقل کردن است. ترجمه

 : خبر و مرفوع.زينةُالحِفظُ: مبتدا و مرفوع/ 

 .۲المُسلِمِ أخاه كفرٌ، وَ سَبابُهُ فُسوقٌقِتالُ )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: الرسول االعظم .۲

 : جنگ مسلمان با برادرش کفر است، و دشنام دادنش گناه است. ترجمه

 قِتالُ: مبتدا و مرفوع/ کفرٌ: خبر و مرفوع.

 سَبابُ: مبتدا و مرفوع/ فسوقٌ: خبر و مرفوع.

 .۳النّاسَ عَلی قَدرِ عُقولِهمأُمِرنا أن نُکَلّمَ )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: الرسول االعظم .۳

 : ما مامور شدیم که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم. ترجمه

 فاعل و محالً مرفوع. «نحن » محالً مرفوع/  ضمیر مستتر  نائب فاعل و «نا » ضمیر متصل

 فَجُنُونُهُ یَنْدَمْ لَمْ فَإِنْ یَنْدَمُ صَاحِبَهَا لِأَنَّ الْجُنُونِ مِنَ ضَرْبٌ الْحِدَّةُاالمام علی )علیه السالم(:  .۴

 .۴مُسْتَحْکِم

 پشیمان اگر و شود،مى پشیمان تندخو که زیرا است، دیوانگى نوعى موردبى تندخویى: ترجمه

 .است پایدار او دیوانگى پس نشد

 : خبر و مرفوع.ضَرْبٌ: مبتدا و مرفوع/ الْحِدَّةُ

                                                           

 .131ص  ،74ج پیشین، . مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،1 

 . 15ص ،2ج پیشین، . متقی هندی، علی بن حسام الدین،2 

 . 145ص ،4ج ،. همان3 

 . 255 البالغه / حکمت. نهج 4 

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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 ( و محالً مرفوع. أَنَّ : خبر )یَنْدَمُ

 : خبر و مرفوع.مُسْتَحْکِم: مبتدا و مرفوع/ جُنُونُ

 یَکُنْ فَلَمْ لِّی اهللُ عَلَیهِ و آلِهِصَ اللَّهِ بِرَسُولِ اتَّقَیْنَا الْبَأْسُ احْمَرَّ إِذَا كُنَّااالمام علی )علیه السالم(: .۵

 .۱مِنْه الْعَدُوِّ إِلَى أَقْرَبَ مِنَّا أَحَدٌ

 از مااز  یک هیچ چنانکه ما به رسول خدا پناه می بردیم  شد،مى دشوار کارزار چون: ترجمه

 .نبود نزدیکتر دشمن به وى

 محالً مرفوع. «کان » اسم«: نا » ضمیر متصل 

 : فاعل و مرفوع.الْبَأْسُ

 ( و مرفوع. یَکُنْ : اسم )أَحَدٌ

 إِلَّا یُنَالُ لَا خَیْرٍ خَیْرُ مَا وَ حُرّاً اللَّهُ جَعَلَكَ قَدْ وَ غَیْرِكَ عَبْدَ تَکُنْ لَا وَاالمام علی )علیه السالم(: . ۶

 .۲بِعُسْر إِلَّا یُنَالُ لَا یُسْرٍ وَ بِشَرٍّ

و خیری که جز شر نتیجه ای  ،خدا تورا آزاد آفریده که حالىدر مباش دیگرى بنده: ترجمه

 ؟ندارد خیر نیست و آسانی که جز سختی نتیجه ندارد آسانی نیست. 

 و محالً مرفوع. « تَکُنْ» اسم «: انت » مستترضمیر 

 : فاعل و مرفوع.اللَّهُ

 : مبتدای مؤخر و مرفوعخَیْرُمَا: خبر مقدم /  

 و مرفوع. یُنَالُ( نائب فاعل  هو ضمیر مستتر)

 

                                                           

 .  9. نهج البالغه / غریب کالمه 1 

 . 31 . نهج البالغه / نامه2 

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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 .۱سَوْأَة كُلِّ عِنْدَ إِلَّا تُرَى لَا بِوُجُوهٍ مَرْحَباً لَااالمام علی )علیه السالم(:  .۷

 .شوندنمى دیده هازشتى هنگام به جز که هایىچهره مباد، مبارک: ترجمه

 .مرفوع و محالً تُرَىنائب فاعل  «انت » ضمیر مستتر 

  أعرب الجمل التابعه:. ۳تمرین 

 : جمالت زیر را ترکیب کن.ترجمه

 ۲.تَوَّابَا كَانَ إِنَّهُالقرآن الکریم:  .۱

 !است پذیرتوبه بسیار او: ترجمه

 حرف مشبّةُ  بالفعل و مبنی بر فتح .: إِنَّ

 و محالً منصوب. إِنَّ : اسم هُ

 ( و محالً مرفوع.  هو : فعل ناقصه و اسم آن ضمیر مستتر )کَانَ

 : خبر کان و منصوب تَوَّابَا 

 و محالً مرفوع. إِنَّ : خبرتَوَّابَا کَانَ

 .۳الْمُهْتَدِینَ مِنَ یَکُونُواْ أَن أُوْلَئكَ فَعَسىَالقرآن الکریم: . ۲

 .باشند یافتگانهدایت از گروهى چنین است امید: ترجمه

  : فعل مقاربه .ىعَسَ

 و محالً مرفوع. ىعَسَ: اسم أُوْلَئکَ

                                                           

 .211 . نهج البالغه / حکمت1 

 . 3نصر/ . 2 

 . 18توبه / . 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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 : حرف ناصبه و مبنی بر سکون.أَن 

و محالً مرفوع ، فعل مضارع منصوب به حذف  «واو » : فعل ناقصه و اسم آن ضمیر بارزیَکُونُواْ 

 نون. 

 : جار و مجرور و خبر برای یکون و محالً منصوب. الْمُهْتَدِینَ مِنَ 

 و محالً منصوب.  ىعَسَ: خبر یَکُونُواْ أَن 

 . ۱كادَ الحسَدُ أن یَسبِقَ القَدَرَو سلّم(:الرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله  .۳

 : نزدیک است که حسادت قضا و قدر را جلو  بیندازد.ترجمه

 مقاربه.کادَ: فعل 

 الحسَدُ: اسم کادَ و مرفوع. 

 أن: حرف ناصبه و مبنی بر سکون.  

 ( و محالً مرفوع. هو یسبقَ: فعل مضارع منصوب و فاعل آن ضمیر مستتر ) 

 القدر: مفعول به و منصوب. 

 أن یسبق القدر: خبر و محالً منصوب برای کادَ.

 ۲.الْجَهْل مِنَ أَشَدُّ فَقْرَ لَا إِنَّهُ)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(:الرسول االعظم . ۴

 : به درستی که شأن این است  که هیچ فقری شدیدتر از نادانی نیست. ترجمه

 بالفعل و مبنی بر فتح. مشبّةُ: حرف إِنَّ

 و محالً منصوب. إِنَّاسم  :هُ

                                                           

 .253ص  ،73ج پیشین، . مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،1 

 . 6ص  ، حسن بن علی،شعبه حرانى ابن. 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 



114 

 

  : حرف نفی جنس.لَا

 : اسم ال نفی جنس مبنی بر فتح و محالً منصوب.فَقْرَ

 : خبر ال و مرفوع.أَشَدُّ 

 .أَشَدُّ: جار و مجرور و متعلق به الْجَهْل مِنَ

 و محالً مرفوع. إِنَّ: خبر الْجَهْل مِنَ أَشَدُّ فَقْرَ لَا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

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 



116 

 

 مفعول مطلق -4-4

 . عیّن المفعول المطلق و عامله فی الجمل التالیۀ: ۱تمرین 

 : در جمله های زیر مفعول مطلق و عامل آن را معین کن.ترجمه

 ۱.تَبْذیراً تُبَذِّرْ ال وَ السَّبیلِ ابْنَ وَ الْمِسْکینَ وَ حَقَّهُ الْقُرْبى ذَا تِءَا وَ. القرآن الکریم: ۱

 اسراف هرگز و! را راه در وامانده و مستمند(  حق همچنین ) و بپرداز، را نزدیکان حقّ و:ترجمه

  مکن، تبذیر و

 .تُبَذِّرْ: : مفعول مطلق تاکیدی/ عاملتَبْذیراً 

 .۲الْجَمیل الصَّفْحَ فَاصْفَحِ لَآتِیَۀٌ السَّاعَۀَ إِنَّ وَالقرآن الکریم: . ۲

 پس،(! رسدمى او به کس هر جزاى و) رسید خواهد فرا قطعاً[ قیامت] موعود ساعت و: ترجمه

 .(ننما مالمت نادانیهایشان بر را آنها و) کن نظر صرف اىشایسته طرز به آنها از

 .صْفَحِاِ: / عامل: مفعول مطلق نوعیالصَّفْحَ

 لَنَجْزِیَنَّهُمْ وَ طَیِّبَۀً حَیاةً فَلَنُحْیِیَنَّهُ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ أُنْثى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ صالِحاً عَمِلَ مَنْ القرآن الکریم:. ۳

 .۳یَعْمَلُون انُواكَ امَ بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ

 او است، مؤمن که حالى در زن، یا باشد مرد خواه دهد، انجام اىشایسته کار کس هر : ترجمه

 .داد خواهیم دادند،مى انجام که اعمالى بهترین به را آنها پاداش و داریممى زنده پاک حیاتى به را

 .نُحْيِيَنَّهُ: : مفعول مطلق نوعی/ عاملحَياةً

 
                                                           

 . 26إسراء / . 1 

 .85/حجر . 2 

 .97نحل / . 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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 .۱مَوْفُوراً اءًجَزَ جَزاؤُكُمْ جَهَنَّمَ فَإِنَّ مِنْهُمْ تَبِعَكَ فَمَنْ اذْهَبْ الَقَالقرآن الکریم: . ۴

 است کیفرى شماست، کیفر جهنم کند، تبعیت تو از آنان از کس هر! برو: »فرمود : ترجمه

 !فراوان

 .اءُجَزَ: : مفعول مطلق نوعی/ عاملاءًجَزَ

 كانَ شَدیداً عَذاباً مُعَذِّبُوها أَوْ الْقِیامَۀِ یَوْمِ قَبْلَ مُهْلِکُوها نَحْنُ إِالَّ قَرْیَۀٍ مِنْ إِنْ وَ. القرآن الکریم: ۵

 ۲.مَسْطُوراً الْکِتابِ فِی لِكَذَ

 اگر) یا کنیممى هالک قیامت روز از پیش را آن اینکه مگر نیست آبادى و شهر هیچ: ترجمه

 .است ثبت[ محفوظ لوح] الهى کتاب در این، ساخت خواهیم گرفتارشان شدیدى عذاب به( گناهکارند،

 ا. مُعَذِّبُو: : مفعول مطلق نوعی/ عاملعَذاباً

 ۳.جَاهِلِیَّۀً مِیتَۀً مَاتَ إِمَامَهُ یَعْرِفُ لَا هُوَ وَ مَاتَ مَنْ. الرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: ۶

 هر کس بمیرد در حالی که امامش را نمی شناسد، در جاهلیت مرده است.: ترجمه

 : مفعول مطلق نوعی/ عامل: ماتَ.مِيتَةً

 قَوَّضُوا أَمَامَکُمْ الْمَاضِینَ وَ قَبْلَکُمْ كَالسَّابِقِینَ كُونُوا(:علیه و آله و سلّم. الرسول االعظم )صلّی اهلل ۷

  ۴.الْمَنَازِلِ طَیَّ طَوَوْهَا وَ الرَّاحِلِ تَقْوِیضَ الدُّنْیَا مِنَ

همچون پیشگامان قبل از شما و گذشتگان پیش رویتان باشد که هچون کوچ کننده : ترجمه

 ی کردن منازل آن را در نور دیدید.بستند و همچون طدر دنیا بار سفر 

                                                           

 . 63إسراء / . 1 

 . 58إسراء / . 2 

 .76ص  ،23ج پیشین، مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، .3 

 . 78ص  ،67ج .همان،4 

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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 .قَوَّضُوا: : مفعول مطلق نوعی/ عاملتَقْوِیضَ

 .طَوَوْهَامفعول مطلق نوعی/ عامل: : طَیَّ

 بِهِ تَرْجُو قَلْبٍ وَ تَفْرِیطٌ یُخَالِطُهُ لَا خَوْفاً اللَّهِهِ بِ تَخَافُ قَلْبٍ قَلْبَیْنِ ذَا كُنْ بُنَیَّ یَا: هِالبنِ لقمانُ قالَ. 8

 .۱تَغْرِیر یُخَالِطُهُ لَا رَجَاءً اللَّهَ

لقمان به پسرش گفت: ای فرزند عزیزم، دارای دو قلب باش : یکی که به وسیله آن از : ترجمه

به خداوند امید داری، خدا می ترسی، ترسی که آمیخته با تفریط نیست، و قلبی که به وسیله آن 

  امیدی که آمیخته با فریفته شدن نیست. 

 .تَخَافُ: : مفعول مطلق نوعی/ عاملخَوْفاً

 .تَرْجُو: : مفعول مطلق نوعی/ عاملرَجَاءً

 إنّی أَحبُّك مِقَۀً شدیدةً. .۹

 : من تو را بسیار دوست دارم.ترجمه

 : نائب مفعول مطلق و منصوب / عامل: أَحِبُّ.مِقَةً

 .ۀِیَاهِالدَّ هِذِن هَاهلل مِ عاذَمَ .۱۱

 : از این مصیبت به خدا پناه می برم.ترجمه

باهلل  أعوذُ (؛ و در حقیقت ) سماعی است : مفعول مطلق برای فعلی که وجوباً حذف شده )معاذَ

 ( بوده است.  عاذاًمَ

 .ۀِدینَی المَن أقصَعیاً مِسَ یكَإلَ لتُأقبَ .۱۱

 قسمت شهر، نزد تو آمدم.: از دورترین ترجمه

                                                           

 . 41ص  پیشین، ،ابن ابى فراس، ورام .1 

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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 أقبَلتُ : سعیاً: نائب مفعول مطلق/ عامل

 وت صبراً.المَ جالِبراً فی مَفصَ .۱۲

 در میدان مرگ بسیار شکیبا باش.: ترجمه

 امر زیرا مصدر داللت بر طلب )، )اِصبِر( محذوف است: مفعول مطلق برای فعلی که وجوباً فصبراً

 ( دارد.

 : مفعول مطلق تاکیدی. صبراً

 مفعول المطلق المؤكِّدأو المبیِّن فی الجمل التالیۀ.ال. أي شیء ناب عن ۲تمرین 

 در جمله های زیر چه چیزی جانشین مفعول مطلق تأکیدی یا نوعی شده است.: ترجمه

 .۱الْمَیْلِ كُلَّ یلُواتَمِ فَال حَرَصْتُمْ لَوْ وَ النِّساءِ بَیْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطیعُوا لَنْ وَالقرآن الکریم: . ۱

 چند هر کنید، برقرار عدالت زنان، درمیان( قلبى محبّت نظر از) توانیدنمى هرگز شما:ترجمه

 .نسازید طرف یک متوجّه بکلّى را خود تمایل ولى! نمایید کوشش

 . مطلق که به مصدر یعنی المیل اضافه شده است : نائب مفعولکلَّ

 .۲الذَّاكِراتِ وَ كَثیراً اللَّهَ الذَّاكِرینَ وَالقرآن الکریم: ........ ۲

 کنندمى خدا یاد بسیار که زنانى و هستند خدا یاد به بسیار که مردانى و: ترجمه

 ، نائب مفعول مطلق.  : وصف کَثیراً

 

                                                           

 .129نساء/ . 1 

 . 35أحزاب / . 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 
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 ابارَكْنَ الَّذي االْأَقْصَ الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَرامِ الْمَسْجِدِ مِنَ لَیاْلً بِعَبْدِهِ ىأَسْرَ الَّذي انَسُبْحَالقرآن الکریم:.۳

 ۱.حَوْلَهُ

 مسجد به الحرام مسجد از شب، یک در را اشبنده که خدایى است منزّه و پاک:ترجمه

 .برد -ایمساخته پربرکت را گرداگردش که -االقصى

( حذف شده است در  أُسَبِّحُ فعل )، نائب مفعول مطلق، که عامل آن یعنی : اسم مصدرانَسُبْحَ

 واقع سبحان جانشین تسبیح شده است.

  ۲.الْعالَمینَ مِنَ أَحَداً أُعَذِّبُهُ ال عَذاباً أُعَذِّبُهُ فَإِنِّی مِنْکُمْ بَعْدُ یَکْفُرْ فَمَنْ. القرآن الکریم: ......  ۴

 که کنممى مجازاتى را او ،(پوید انکار راه و) گردد کافر آن از بعد شما از کس هر : پسترجمه

 .!«باشم نکرده مجازات چنان را جهانیان از احدى

 ، نائب مفعول مطلق.  ( أُعَذِّبُهُدر ) ضمیر ) ـه ( 

 هم ریشه شده است.  أُعَذِّبُعَذاباً اسم مصدر است که با فعل  : نائب مفعول مطلق،عَذاباً

 .حِرَالفَ كَلِذَ حتُرِ. ف۵َ

 شدم.: آن چنان شاد ترجمه

 : اسم اشاره، نائب مفعول مطلق.  لکذ

 .ۀِغبَكلَّ الرَّ ۀِعَطالَفی المُ بتُغِ. ر۶َ

 : با تمام میل به مطالعه پرداختم.ترجمه

 ( اضافه شده است.  الرَّغبَةِ : نائب مفعول مطلق، که به مصدر یعنی )کلَّ

                                                           

 . 1إسراء /. 1 

 . 115مائده / . 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 
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 .لِو األمَ بلوغَ السُّؤلِی و إمَّا فعَ واقعۀٍ               تُخشَنَّ فإمَّا دَدَ. ألجه۷َ

به خدا قسم بسیار تالش می کنم یا بر حادثه ای که از آن ترسیده می شود غالب می : ترجمه

 شوم و یا به خواسته و آرزویم می رسم. 

، به جوباً محذوف است ) زیرا عامل مفعول مطلق: مفعول مطلق برای فعلی که وو بُلوغَ دفعَ

 است(. پس از إمّای تفصیلیّه  ذکر شده منظور تفصیل عاقبت ماقبلش 

 مفعول به -4-2

. عیّن الفاعل و المفعول به وعامله واذكر وجه تقدیم المفعول علی الفاعل أو علی الفاعل ۱تمرین 

 و الفعل معاً.

م فاعل و مفعولٌ به و عامل آن را مشخص کن و وجه تقدیم مفعول بر فاعل یا تقدی: ترجمه

 را ذکر کن.مفعول بر فعل و فاعل 

 ما اعِلُونَلَجَ إِنَّا وَ* عَمَالً أَحْسَنُ أَیُّهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ لَها زینَۀً الْأَرْضِ عَلَى ما اجَعَلْنَ إِنَّا. القرآن الکریم: ۱

 .۱زاًجُرُ یداًصَعِ عَلَیْها

 بهتر کدامینشان که بیازماییم را آنها تا دادیم، قرار آن زینت است زمین روى را آنچه ما: ترجمه

 بى خاک را زمین روى قشر( سرانجام) ما و نیست، پایدار برقها و زرق این( ولى)* !کنندمى عمل

 !دهیممى قرار گیاهى

: مفعول به دوم زينَةً، : مفعول به اولما، مرفوع و محالً«  نَا »و فاعل آن ضمیر متصلفعل  :اجَعَلْنَ

.  

 مفعول به و محالً منصوب.: هُمْو محالً مرفوع، «  نحن »و فاعل آن ضمیر مستتر  فعل : نَبْلُوَهُم

: یداًصَعِ، : مفعول به اولماو محالً مرفوع، «  نحن »: فعل و و فاعل آن ضمیر مستتر اعِلُونَجَ

  مفعول به دوم .

                                                           

 . 8-7کهف / .1 

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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 .۱یدِبِالْوَصِ ذِراعَیْهِ اسِطٌبَ كَلْبُهُمْ وَ الشِّمالِ اتَذَ وَ ینِالْیَمِ ذاتَ نُقَلِّبُهُمْ وَ. القرآن الکریم:  ......۲

 آنها سگ و(. بماند سالم بدنشان تا) میگرداندیم چپ و راست سمت به را آنها ما و: ترجمه

 ).کردمى نگهبانى و) بود گشوده غار دهانه بر را خود دستهاى

 مفعول به و محالً منصوب. :هُمْو محالً مرفوع، «  نحن »و فاعل آن ضمیر مستتر  : فعلنُقَلِّبُهُمْ

 : مفعول به و منصوب. ذِراعَیْهِ، « هو »: اسم فاعل، و فاعل آن ضمیر مستتر اسِطٌبَ

 امَ وَ أَجَلَها أُمَّۀٍ مِنْ تَسْبِقُ ما* مَعْلُومٌ كِتابٌ لَها وَ إاِلَّ قَرْیَۀٍ مِنْ اأَهْلَکْنَ امَ وَالقرآن الکریم:. ۳

 .۲یَسْتَأْخِرُونَ

 تغییر زمان و) معیّن اجل اینکه مگر نکردیم هالک را دیارى و شهر هیچ اهل ما: ترجمه

 .!افتاد نخواهد عقب آن از و گیردنمى پیشى خود اجل از گروهى هیچ*!داشتند( ناپذیرى

و  به حرف جرّ زائد : لفظاً مجرورقَرْيَةٍ ،مرفوع و محالً«  نَا »و فاعل آن ضمیر متصل: فعل اأَهْلَکْنَ

 مفعول به. به عنوان محالً منصوب 

، مفعول به و أَجَلَ،فاعلبه عنوان  و محالً مرفوع به حرف جرّ زائد لفظاً مجرور :ٍأُمَّة، : فعلتَسْبِقُ

 منصوب.

 مرفوع. و محالً«  واو »و فاعل آن ضمیر متصل: فعل یَسْتَأْخِرُونَ

 ۳.الْخاسِرُونَ الْقَوْمُ إِالَّ اللَّهِ مَکْرَ یَأْمَنُ فَال اللَّهِ مَکْرَ فَأَمِنُوا أَالقرآن الکریم: . ۴

 از را خود زیانکاران، جز که حالى در! دانند؟مى امان در الهى مکر از را خود آنها آیا : ترجمه

 .!دانندنمى ایمن خدا( مجازات و) مکر

                                                           

 . 18کهف / . 1 

 .4-5حجر / . 2 

 . 99أعراف / . 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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 : مفعول به و منصوب.مَکْرَ، مرفوع و محالً«  واو »ر متصل: فعل و فاعل آن ضمیفَأَمِنُوا أَ

  : مفعول به مقدم و منصوب.مَکْرَ: فاعل و مرفوع، الْقَوْمُ ،: فعلیَأْمَنُ

 شده است.( «  إلّا »)تقدیم مفعول بر فاعل واجب است زیرا فاعل محصور به 

 

 .۱اللَّه ذِكْرِ عَنْ بَیْعٌ الَ وَ تِجارَةٌ تُلْهیهِمْ ال رِجالٌالقرآن الکریم: . ۵

 .کندنمى غافل خدا یاد از را آنان اىمعامله نه و تجارت نه که مردانى: ترجمه

 : فاعل و مرفوع.تِجارَةٌ، ( مفعول به و منصوب هم : فعل وضمیر متصل )تُلْهیهِمْ

 )تقدیم مفعول بر فاعل واجب است زیرا مفعول ضمیر متصل و فاعل اسم ظاهر است.(

 

 .۲الْحُسْنى الْأَسْماءُ فَلَهُ تَدْعُوا أَیًّاما الرَّحْمنَ ادْعُوا أَوِ اللَّهَ ادْعُوا قُلِ. القرآن الکریم: ۶

( و است یکى پاکش ذات) بخوانید، را کدام هر را، «رحمان» یا بخوانید را «اللَّه»:بگو: ترجمه

 .!«نامهاست بهترین او براى

 : مفعول به و منصوب .اللَّهَ،  مرفوع و محالً«  واو »یر متصل: فعل و فاعل آن ضمادْعُوا

 : مفعول به و منصوب .الرَّحْمنَمرفوع،  و محالً«  واو »و فاعل آن ضمیر متصل: فعل ادْعُوا

 مرفوع . و محالً«  واو »و فاعل آن ضمیر متصل: فعل تَدْعُوا، : مفعول به مقدم و منصوبأیّاً

 اسماء صدارت طلب است. ( .تقدیم مفعول برفعل و فاعل واجب است زیرا مفعول از  )

  ۳.فَاتَّقُونِ إِیَّايَ وَ قَلیالً ثَمَناً یبِآیاتِ تَشْتَرُوا ال وَالقرآن الکریم: . ۷

                                                           

 . 37نور/ . 1 

 . 111إسراء/ . 2 

 . 41بقره/ . 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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 و قرآن هاىنشانه مختصرى، درآمد خاطر به و! )نفروشید ناچیزى بهاى به مرا وآیات: ترجمه

( دستورهایم مخالفت و) من از تنها و!( نکنید پنهان است، موجود شما کتب در که را، اسالم پیامبر

 .(مردم از نه) بترسید

 : مفعول به و منصوب .ثَمَناًمرفوع،  و محالً«  واو »و فاعل آن ضمیر متصلفعل  :تَشْتَرُوا

 مرفوع . و محالً«  واو »: فعل و فاعل آن ضمیر متصلفَاتَّقُونِ،  : مفعول به مقدم  و منصوبإِیَّایَ

 (. فاعل واجب است زیرا مفعول ضمیرمنفصل استتقدیم مفعول برفعل و  )

 

 فَریقاً وَ كَذَّبْتُمْ یقاًفَفَرِ اسْتَکْبَرْتُمْ أَنْفُسُکُمُ ىتَهْوَ ال ابِمَ رَسُولٌ اءَكُمْجَ أَفَکُلَّماالقرآن الکریم:. 8

 ۱.تَقْتُلُون

 برابر در آورد، شما نفس هواى خالف بر چیزى پیامبرى زمان، هر که نیست چنین آیا: ترجمه

 به را جمعى و کرده، تکذیب را اىعده پس( نمودید خوددارى او به آوردن ایمان از و) کردید تکبر او

 .رساندید قتل

 : فاعل و مرفوع.رَسُولٌ( مفعول به و منصوب،  کم ضمیر متصل ) : فعل واءَکُمْجَ

 .( ظاهر استتقدیم مفعول بر فاعل واجب است زیرا مفعول ضمیر متصل و فاعل اسم  )

 : فاعل و مرفوع.أَنْفُسُ: فعل ، ىتَهْوَ

 مرفوع ،   و محالً«  تم »و فاعل آن ضمیر متصل : فعلاسْتَکْبَرْتُمْ 

 مرفوع. و محالً«  تم »و فاعل آن ضمیر متصل : فعلکَذَّبْتُمْ: مفعول به مقدم و منصوب، یقاًرِفَ

 مرفوع. و محالً«  تم »و فاعل آن ضمیر متصل : فعلتَقْتُلُون: مفعول به مقدم و منصوب، فَریقاً

 مفعول جوازاً بر فعل و فاعل مقدّم شده است.( ) تقدیم مفعول بر فعل و فاعل جایز است زیرا،

                                                           

 . 87بقره / . 1 

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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رؤیتُه و زادَ علمَکم  خیارُ كُم مَن ذكَّركُم باهللِ)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: . الرسول االعظم ۹

 .۱هُلُمَعَ ةِرَم فی اآلخِکُغَّبَقُه و رَنطِمَ

بهترین شما کسی است که دیدنش شما را به یاد خدا بیندازد و سخنش بر علم شما : ترجمه

 بیفزاید و عملش شما را به آخرت عالقه مند سازد. 

 : فاعل و مرفوع.رؤيَةُ( مفعول به و منصوب،  کم صل ): فعل وضمیر متذکَّرکُم

 ضمیر متصل و فاعل اسم ظاهر است.( تقدیم مفعول بر فاعل واجب است زیرا مفعول )

 و مرفوع. : فاعلل، علمَ: مفعول به مقدم، منطقُ: فعزادَ

 (.   تقدیم مفعول بر فاعل واجب است زیرا فاعل دارای ضمیری است که به مفعول بر می گردد )

 : فاعل و مرفوع.( مفعول به و منصوب، عَمَلُ کم تصل ): فعل وضمیر مرغَّبکم

 بر فاعل واجب است زیرا مفعول ضمیر متصل و فاعل اسم ظاهر است.(تقدیم مفعول  )

 صَعِدَ فَإِذَا بِهِ مُبْتَهِجاً الْعَبْدِ بِعَمَلِ لَیَصْعَدُ الْمَلَكَ إِنَّ(:. الرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم۱۱

 .۲بِه أَرَادَ إِیَّايَ لَیْسَ إِنَّهُ سِجِّینٍ فِی اجْعَلُوهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَقُولُ بِحَسَنَاتِهِ

پیامبر )ص(می فرماید: فرشته خوشحال و شاداب عمل بنده را به عرش باال می برد، :ترجمه

هنگامی که نیکی های او را باال می برد خداوند عزّوجلّ می فرماید: آن را در سجّین قرار دهید زیرا به 

 وسیله آن مرا در نظر نگرفته است. 

 « .  هو »فعل و فاعل آن ضمیر مستتر  :یَصْعَدُ

 « . هو »فعل و فاعل آن ضمیر مستتر  :صَعِدَ

  : فاعل و مرفوع .اللَّهُ: فعل، یَقُولُ

 : مفعول به و محالً منصوب.هَا، « واو »: فعل و فاعل آن ضمیر متصل اجْعَلُواِ

                                                           

 .244ص ،1.ج پیشین، . متقی هندی، علی بن حسام الدین،1 

 .287ص  ،69ج پیشین، مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، .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 
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 « . هو »مستتر: فعل و فاعل آن ضمیر أَرَادَ، : مفعول به مقدم و منصوبإِیَّایَ

 تقدیم مفعول برفعل و فاعل واجب است زیرا مفعول ضمیرمنفصل است(. )

 .۱الْحَقِیر الرَّجُلُ بِهِ أَتَاكَ إِذَا الْخَطِیرَ الرَّأْيَ عِنْدَكَ تَسْتَصْغِرَنَّ لَااالمام علی )علیه السالم(: . ۱۱

اندیشه ارزشمند را به نزد تو می آورد، آن را نزد خودت هنگامی که انسان حقیر : ترجمه

 کوچک مشار. 

 : مفعول به و منصوب. الرَّأْیَ، « انت »: فعل و فاعل آن ضمیر مستترتَسْتَصْغِرَنَّ

 : فاعل و مرفوع.الرَّجُلُ، منصوبمحالً مفعول به و «  ک »: فعل و ضمیر متصل أَتَاکَ

 زیرا مفعول ضمیر متصل و فاعل اسم ظاهر است.(تقدیم مفعول بر فاعل واجب است  )

 . قدم المفعول به علی الفاعل أوعلی الفعل و الفاعل معاً حیث یمکن ذلك. ۲تمرین 

 فاعل و یا بر فعل و فاعل، مقدم کن.   : درصورت امکان مفعول به را برترجمه

 تَهُ.ذَالمِالمعلّمُ تَ نَحَ. امت۱َ

 آزمود.: معلم دانش آموزانش را ترجمه

 تالمذتَهُ المعلّمُ نَحَامتَ

 لُ  الدّیۀَ.ی القاتِ. أعط۲َ

 قاتل، دیه را پرداخت کرد. :ترجمه

 ی القاتلُ  . / الدّیۀَ أعطَالقاتلُ ی الدّیۀَ أعطَ

 . أحرز الدارسُ  جائزةً.۳

 ، جایزه را به دست آورد.پژوهشگرترجمه: 

                                                           

 .818، ص پیشین بن محمد، الواحد عبد، آمدى تمیمى .1 

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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 أحرز جائزةً الدارسُ  / جائزةً أحرز الدارسُ  .

 سَه.رَسُ فَضَ الفارِأركَ .۴

  ، اسبش را دواند.: سوارکارترجمه

 أركضَ فرسَه الفارسُ .

 .ۀِحنَجاً من المِخرَ. لم یَر سعیدٌ م۵َ

 (. نیافت : سعید راه گریزی از این گرفتاری ندید)ترجمه

 لم یَر سعیدٌ ۀِالمحنَ نَجاً مِخرَمَ

 .ینِیتَالشاعرُ إالّ بَ مَظَنَ . ما۶

  تنها دو بیت سرود.: شاعر ترجمه

 ، محصور واقع شده است. ل بر مفعول وجوبی است، زیرا مفعولتقدیم فاع

 ندٍ.رتُ بهِرَیدٍ و مَسعیدٌ بزَ بَهَ. ذ۷َ

 .: سعید زید را برد و از کنار هند گذشتمترجمه

 ذَهَبَ بزَیدٍ سعیدٌ و مَرَرتُ بهِندٍ / بزَیدٍ ذَهَبَ سعیدٌ و مَرَرتُ بهِندٍ

 و ادخل علیه الم التقویه. ذكر مفعوالً به یلیق باالفعال اآلتیۀ. ا۳تمرین 

 بر آن وارد کن.: برای افعال زیر، مفعول به مناسب بیاب و الم تقویت ترجمه

 خی.كَسَرَ أ جاجِلزُّجاجَ / لِخی الزُّكَسَرَ أ. برادرم شکست :كَسَرَ اخی .۱

  بوك.أ لَأكَ  للطعامِعامَ / ابوك الطَّ لَأكَ پدرت خورد.: ابوك لَأكَ. 2

 البُستانیُّ. سَرَغَ لشجرةِالبُستانیُّ الشجرةَ / لِ سَرَغَ  .باغبان کاشت: البُستانیُّ سَرَغَ. ۳

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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 الساقی.أدارَ  لکأسِسَ / لِأی الکَالساقِأدارَ .ساقی چرخاند: دارالساقی. أ۴

  الطبیبُ. جَعالَ لمریضِالطبیبُ المریضَ / لِ جَعالَ .پزشک معالجه کرد: الطبیبُ جَ. عال۵َ

  أنشأ المؤلّفُ. لکتابِأنشأ المؤلّفُ الکتابَ / لِ مؤلف، تألیف کرد. :المؤلّفُأنشأ . ۶

 .بَ الظَمآنُرِشَ لماءِبَ الظَمآن الماءَ / لِرِشَ. تشنه، نوشید: بَ الظَمآنُرِ. ش۷َ

 اعلَّ الصرفیُّ. لکلمۀِ/ لِ ۀَمَلِاعلَّ الصرفیُّ الکَ. عالم صرفی، اعالل کرد: . اعلَّ الصرفی۸ُّ

 النحويُّ. بَأعرَ لجملۀِالنحويُّ الجملۀَ / لِ بَأعرَ .عالم نحوی ، ترکیب کرد :النحويُّ بَ. أعر۹َ

 ی الدواءُ.فَشَ لمریضِریضَ / لِی الدواءُ المَفَشَ.  : دارو، شفا دادی الدواءُفَ. ش۱۱َ

 .الحاكمُ نَجَسَ لمجرمِمَ / لِجرِالحاكمُ المُ نَجَسَ. حاکم ، زندانی کرد :الحاكمُ نَجَسَ. ۱۱

 فعل به بیش ازیک مفعولمتعدی شدن  – 4-9  

 خبربوده و اصل مبتدا مفعول آنها در افعالی که دو -4-9-4         

 . عیّن أفعال القلوب و مفاعیلها فی الجمل التالیۀ. ۱تمرین 

 را مشخص کن.در جمله های زیر افعال قلوب و مفعول های آ ن : ترجمه

 ۱.انتِقام ذُو عَزیزٌ اللَّهَ إِنَّ رُسُلَهُ وَعْدِهِ مُخْلِفَ اللَّهَ تَحْسَبَنَّ فَالالقرآن الکریم:  .۱

 خداوند که چرا! کند تخلّف داده، پیامبرانش به که را اىوعده خدا که مبر گمان پس: ترجمه

 .است گیرنده انتقام و قادر

: مفعول مُخْلِفَ: مفعول به اول / اللَّهَو محالً مرفوع/  «انت » ضمیرمستترفعل و فاعل آن  :تَحْسَبَنَّ

 ( و منصوب . تَحْسَبَنَّ به دوم برای )

                                                           

 . 47. إبراهیم / 1 

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 



129 

 

 جُنُودِهِ وَ بِجالُوتَ الْیَوْمَ لَنَا طاقَۀَ ال قالُوا مَعَهُ آمَنُوا الَّذینَ وَ هُوَ اوَزَهُجَ فَلَمَّا. القرآن الکریم: .....  ۲

 .۱ الصَّابِرینَ مَعَ اللَّهُ وَ اللَّهِ بِإِذْنِ كَثیرَةً فِئَۀً غَلَبَتْ قَلیلَۀٍ فِئَۀٍ مِنْ كَمْ اللَّهِ مُالقُوا أَنَّهُمْ یَظُنُّونَ الَّذینَ قالَ

 سالم آزمایش، بوته از و) بودند، آورده ایمان او با که افرادى و او، که هنگامى سپس: ترجمه

 ما امروز،: »گفتند( اىعده و شدند ناراحت خود، نفرات کمى از) گذشتند، نهر آن از( آمدند، دربه

 کرد خواهند مالقات را خدا دانستندمى که آنها اما.« نداریم را او سپاهیان و( جالوت) با مقابله توانایى

 هاىگروه بر خدا، فرمان به که کوچکى هاىگروه بسیار چه: »گفتند( داشتند ایمان رستاخیز، روز به و)

 .است( کنندگاناستقامت و صابران با خداوند، و!« شدند پیروز عظیمى

: سدّ مسدّ (اللَّهِ مُالقُوا أَنَّهُمْو محالً مرفوع / جمله ) «واو » فاعل آن ضمیر متصل  : فعل ویَظُنُّونَ

 و محالً منصوب. «ظنّ » دو مفعول برای 

 .۲ادِالْأَصْفَ فِی مُقَرَّنینَ یَوْمَئِذٍ ینَالْمُجْرِمِ تَرَى وَ. القرآن الکریم: ۳

 به را گردنهایشان و دستها که! )بینىمى زنجیر و غل در هم با را مجرمان روز، آن در و: ترجمه

 !است بسته هم

 : مفعول به و منصوب .ینالْمُجْرِمِ/ «نت أ» فعل و فاعل آن ضمیر مستتر  ی: تَرَ

 دراینجا فعل قلبی نیست ویک مفعول بیشتر نمی گیرد(  «  تَرَى )»

 .۳أَحْصى الْحِزْبَیْنِ أَيُّ لِنَعْلَمَ. القرآن الکریم:  ....۴

 کرده اند.   ثبتتا بدانیم که کدام یک از آن دو گروه، مدّت خواب خود را بهتر : ترجمه

مبتدا و : أَیُّ(، بنابراین  استفهام أَیُّ لفظاً ملغی از عمل است، به دلیل وجود مانع )«  مَلِعَ )» 

 مرفوع است ( تقدیراً : خبر وأَحْصىمرفوع / 

                                                           

 . 249بقره / . 1 

 . 49إبراهیم /  .2 

 .12کهف / . 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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 (. و محالً منصوب « مَلِعَ» : سدّ مسدّ دو مفعول برای أَحْصى الْحِزْبَیْنِ أَیُّ جمله )

فاعِلینَ تَجِدُوه هادِیاً  لِفُوا عَلیّاً وما أَرَا كمْتَخْإن تَسْ)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: . الرسول االعظم۵

 ۱مَهدیّاً.

او  –( دنباله روی کنید در حالی که شما را انجام دهنده این کار ندیدم  ع اگر از علی ): ترجمه

 را هدایت کننده و هدایت شده می یابید. 

/ : مفعول به اول و محالً منصوبو محالًمرفوع/  کمْ « أنا» آن ضمیر مستتر : فعل و فاعلأَرَا

 و منصوب . «أَرَا » فاعِلینَ : مفعول به دوم برای 

 ، إن شاءَ یارِو بالخِیها، فهُلَد عَشهَم یَو لَ ةَهادَالشَّ )علیه السالم(: إن سَمِعَ الرَّجلُ. االمام الصادق ۶

 .۲دَشهَأن ال یَ هُلَ لُّحِ، و الیَدَیشهَفَ مُالِالظَّ نِمَ مَلِ، إالّ إذا عَتَکَسَ ،  و إن شاءَدَهِشَ

: هر گاه یک شخص شهادتی را شنید و شاهد آن نبود پس او مخیّراست اگر بخواهد می ترجمه

مگر هنگامی که از ظالم یقین حاصل کند پس  .تواند شهادت دهد و اگر نخواهد می تواند ساکت باشد

 باید شهادت دهد و بر او حالل نیست که شهادت ندهد.  

 و محالًمرفوع/  «هو  »فعل و فاعل آن ضمیر مستتر: مَلِعَ

(، بنابراین من: مبتدا و  استفهام من لفظاً ملغی از عمل است، به دلیل وجود مانع )«  مَلِعَ )»

 : خبر و مرفوع است (.مرفوع / فیشهد

 ( و محالً منصوب(. مَلِعَ (: سدّ مسدّ دو مفعول برای ) من الظالم فیشهد جمله )

 لك.ما حیث صحّ ذضمیرین لواحد فی المحل المفرَّغ لهفاعل و المفعول ال. اذكر ۲تمرین 

 . : درصورت امکان در جای خالی ، فاعل و مفعول ضمیر، با مرجع واحد قرار بدهترجمه

                                                           

 .328،ص11. متقی هندی، علی بن حسام الدین،پیشین،ج1 

مؤسسه آل بیت )ع( ،اول  ،قم،18، محمد بن حسن،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، ج. حرعاملی2 

 233ص  ،ش1419،
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131 

 

 . أعلم ....................حکیماً.۱

 نی حکیماً: خود را فرزانه و خردمند، می دانم.أعلَمتُ

 . ألفی ....................یقظان.۲

 : خود را هوشیار و بیدار یافتم.ألفَیتُنی یقظانَ

 . إخال ..................متموّالً و أنا فقیر.۳

 إخالُنی متمواّلً و أنا فقیرٌ: خود را توانگر می پندارم در حالی که من فقیر هستم.

 . حسِب ...................مصیباً مع أنی أخطأت.۴

 این که اشتباه کردم خود را موفق پنداشتم.حَسِبتُنی مصیباً مع أنی أخطأتُ: با 

 . أخال ......................حاذقاً بركوب الخیل.۵

 : خود را سوار کار ماهری می پندارم.یلِالخَ کوبِأخالُنی حاذقاً برُ

 .أري ...........................كاتباً مقاالً.۶

 کاتباً مقاالً: خود را نویسنده مقاله می بینم. أریتُنی

 زعم  .......................شیخاً ولست بشیخ.. ۷

 : خود را پیر انگاشتم در حالی که پیر نبودم.یخٍشَلستُ بِ زعمتُنی شیخاً و

  . أجد .......................حزیناً فی أوقات الفرح.8

 : خود را در هنگام شادی، حزین می یابم.حِرَالفَ أجدتُنی حزیناً فی أوقاتِ

 ......................مجنوناَ بهذه الفعلۀ.. جعل ۹

 : با این کار خود را دیوانه ساختم.الفعلةِجعلتُنی مجنوناَ بهذه 
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 نساناً أدیباً.. أحوّل ....................إ۱۱

 نساناً أدیباً: خود راشخصی ادیب می گردانم.أحوّلُ نفسی إ

 متکبراَ.. ما أحسب  ....................إالّ عاتباً ۱۱

 ستاخ و متکبر ، نمی پندارم.ود را جز گ: خراًبِّکَتَّما أحسبُنی إالّ عاتباً مُ

 . أصلح مواضع الخطإ فی هذه األمثلۀ.۳تمرین 

 : در مثال های عنوان شده، موارد اشتباه را اصالح کن.ترجمه

 .أباك كریماً إنْ . ظننت۱ُ

 : گمان کردم پدرت بخشنده نیست.ترجمه

(،  إن نافیه لفظاً ملغی از عمل است، به دلیل وجود مانع )«  ظنّ )»ریمٌ : کَ أبوکَ إنَّ نتُنَظَ

 : خبر و مرفوع است(. می باشد / کریمٌ «واو » تدا و مرفوع است و عالمت رفع آن : مببنابراین ابوک

 و محالً منصوب. «ظنّ » : سدّ مسدّ دو مفعول برای ( ریمٌإن أبوک ک جمله )

 .راًالً حاضِجُ. علمتُ ال ر۲َ

 : دانستم مردی در خانه نیست.ترجمه

، «ال نافیه » از عمل است، به دلیل وجود مانع  لفظاً ملغی«  علم : )»حاضرٌ علمتُ ال رجلٌ

 بنابراین رجلُ: مبتدا و مرفوع / حاضرٌ: خبر و مرفوع است(. 

 منصوب.( و محالً  علم (: سدّ مسدّ دو مفعول برای ) حاضرٌ ال رجلٌ جمله )

 مراً.و ال عَ ال زیداً فی الدارِ دتُجَ. و۳َ

 : یقین کردم که نه زید در خانه است ونه عمر. ترجمه
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ال » از عمل است، به دلیل وجود مانع  لفظاً ملغی«  وجد )»مروٌ: : و ال عَ وجدتُ ال زیدٌ فی الدارِ

 مرفوع است(. محالً ، بنابراین زیدٌ: مبتدا و مرفوع / فی الدار: خبر و«نافیه 

 و محالً منصوب. «علم » (: سدّ مسدّ دو مفعول برای  الدارال زیدٌ فی  جمله )

 .الً وال أخاكَفاضِ الأباكَ . رأیت۴ُ

 : دیدم نه پدرت عالم و فرهیخته است و نه برادرت.ترجمه

ال » مانع وجود لفظاً ملغی از عمل است، به دلیل «  رأی : )» لٌ وال أخوکَفاضِ الأبوکَ أیتُرَ

 ، بنابراین أبوک: مبتدا و مرفوع / فاضلٌ: خبر و مرفوع است(.«نافیه 

 و محالً منصوب. «رأی » اضلٌ( : سدّ مسدّ دو مفعول برای الأبوک ف جمله )

 لیغاً.ك بَدیثُما حَ متُلِ. ع۵َ

 : مطلع شدم که سخن تو فصیح، نیست.ترجمه

از عمل است، به  لفظاً ملغی« علم  »مرفوع ؛ چون فعل : خبر و لیغٌ : )بلیغٌک بَدیثُما حَ لمتُعَ

 دلیل وجود مانع ال نافیه.

 ماً.ا قادِهندٌ أباهَ قولُ. أت۶َ

 هند، تازه از راه رسیده است. مان می کنی پدر: آیا گترجمه

«  تقول »می باشد، بنابراین «  تظن »در اینجا به معنای « تقول » ماً : ) قادِ قولُ  أبا هندٍأتَ

 مانند افعال قلوب عمل می کند و نیاز مند دو مفعول است(.

 .کرَ مِفتاحَ الرّزقِالعاقلُ المَ قولُل یَ. ه۷َ

 :آیا عاقل می گوید حیله، کلید روزی است.ترجمه

؛ بنابراین نیست«  تظن »در اینجا به معنای «   یَقول )» العاقلُ المکرُ مِفتاحُ الرّزقِ قولُل یَهَ

: مِفتاحُ: خبر / الرّزق  صورت است:  یقول: فعل / العاقلُ : فاعل/ المکرُ: مبتدا /ترکیب جمله بدین 

 لیه(مضاف إ
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 : مفعول برای یقول و محالً منصوب .( المکرُ مِفتاحُ الرّزق جمله اسمیه )

 نیا.حالَ الدُّ یفَم كَأیتُ. أر8َ

 : آیا مشاهده کردیدحال دنیا چگونه است.ترجمه

، «استفهام » از عمل است، به دلیل وجود مانع لفظاً ملغی « رأی )»حالُ الدّنیا:  یفَم کَیتُأَأرَ

 : مبتدای مؤخراست(.ین کیف: خبر مقدم / حالُ الدّنیابنابرا

 و محالً منصوب. «رأی » (: سدّ مسدّ دو مفعول برای  دّنیاجمله ) کیف حالُ ال

 .الشرِّ بابَ الحقدَ قولُعیدٌ یَل سَ. ه۹َ

 است. آیا سعید میگوید: کینه ، در شر: ترجمه

؛ بنابراین نیست«  تظن »در اینجا به معنای «   یَقولُ )»الشَرّ:  الحقدُ بابُ قولُعیدٌ یَل سَهَ

ه فعلیه، خبر و محالً مرفوع/ ؛ جملمبتدا/  یقول: فعل و فاعل ترکیب جمله بدین صورت است: سعیدٌ:

 مفعول به برای )« : الشَرّ  بابَ الحقدُ» إلیه / جمله اسمیه بتدا /  باب: خبر/  الشرّ: مضاف الحقد: م

 (  و محالً منصوب(. یقول

 ذباًکالمَك كِموا لَعَ. ز۱۱َ

 : سخن تو را دروغ پنداشتند.ترجمه

، «الم ابتدا » از عمل است، به دلیل وجود مانع  لفظاً ملغی«  زعم )»ذبٌ : کِ المُکَکَموا لَعَزَ

 مبتدا / کذبٌ: خبر(.کالمُک: بنابراین لَ

 و محالً منصوب. «زعم » سدّ مسدّ دو مفعول برای «: کذبٌ لکالمُک » جمله اسمیه 

 .دونَعیداً ماتوعَریباً أم بَ. ما أدري أق۱۱َ

 : نمی دانم آنچه وعده داده شده اید نزدیک است یا دور؟ترجمه
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 عمل است، به دلیل وجود مانع ) لفظاً ملغی از« أدری: )»دونَوعَعیدٌ ماتُریبٌ أم بَما أدری أقَ

ما: مبتدای مؤخر / بعیدٌ: معطوف به خبر مقدم / استفهام بنابراین قریبٌ: خبر مقدم /  أم: حرف عطف

 محالً مرفوع/ توعدون: فعل و فاعل (.

 ( و محالً منصوب. أدری سدّ مسدّ دو مفعول برای )«: أقریبٌ أم بعیدٌ ماتوعدون » جمله  

 أمینٌ.وك هَب . أخ۱۲ُ

  فرض کن. امین:  برادرت را ترجمه

و محالً ملغی  أخوک: مبتدا/ هَب : فعل و فاعل ) از افعال قلوب ، لفظاً جمله فوق صحیح است )

 (. از عمل( أمینٌ: خبر

 افعال سه مفعولی -4-9-2

 عیّن األفعال التی تتعدي  إلی مفعولین أو ثالثۀ مفاعیل و اذكر نوعها. .۱ تمرین

 افعال دو مفعولی و سه مفعولی را مشخص کن و نوع آنها را ذکر کن. : ترجمه

 لِتَبْتَغُوا مُبْصِرَةً النَّهارِ آیَۀَ اجَعَلْنَ وَ اللَّیْلِ آیَۀَ افَمَحَوْنَ آیَتَیْنِ النَّهارَ وَ اللَّیْلَ جَعَلْنَا وَالقرآن الکریم:  .۱

 . ۱الْحِسابَ وَ السِّنینَ عَدَدَ لِتَعْلَمُوا وَ رَبِّکُمْ مِنْ فَضْالً

 محو را شب نشانه سپس دادیم قرار خود عظمت و توحید نشانه دو را روز و شب ما: ترجمه

 تالش به و) بطلبید را پروردگارتان فضل( آن، پرتو در) تا ساختیم بخشروشنى را روز نشانه و کرده،

 .بدانید را حساب و سالها عدد و ،(برخیزید زندگى

: مفعول به اول و منصوب/ اللَّیْلَ/ و محالً مرفوع «نا » فاعل آن ضمیر متصل  فعل و :جَعَلْنَا

 و منصوب . « جَعَلَ» : مفعول به دوم برای آیَتَیْنِ

: مُبْصِرَةً: مفعول به اول و منصوب/ آيَةَ/ و محالً مرفوع «نا » فاعل آن ضمیر متصل  فعل و :جَعَلْنَا

 .از افعال تحویل و دو مفعولی می باشد()جَعَلَ و منصوب . « جَعَلَ» مفعول به دوم برای 

                                                           

 . 12إسراء/ . 1 
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 .۱الْمُوقِنینَ مِنَ لِیَکُونَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مَلَکُوتَ یمَإِبْراهِ ينُرِ كَذلِكَ وَ. القرآن الکریم: ۲

 ابراهیم به را( آنها بر خداوند مطلقه حکومت و) زمین و آسمانها ملکوت چنین، این و: ترجمه

 . گردد یقین اهل و( کند، استدالل آن به تا) دادیم نشان

: مفعول به اول و منصوب/ یمَإِبْراهِمرفوع/و محالً  «نحن » فاعل آن ضمیر مستتر  فعل و :ینُرِ

 و منصوب . « ینُرِ» : مفعول به دوم برای مَلَکُوتَ

 فِی لَتَنازَعْتُمْ وَ لَفَشِلْتُمْ كَثیراً أَراكَهُمْ لَوْ وَ قَلیالً مَنامِكَ فی اللَّهُ یُریکَهُمُ إِذْالقرآن الکریم: . ۳

 .۲الْأَمْرِ

 نشان فراوان اگر و داد نشان کم تو به خواب در را آنها تعداد خداوند که هنگام آن در: ترجمه

 .کشیدمى اختالف به کارتان( آنها با جنگ شروع درباره) و شدیدمى سست مسلّماً داد،مى

ل به اول ومنصوب /  ضمیر متصل : مفعو «ک» : فاعل و مرفوع / ضمیر متصل  اللَّهُ: فعل / یُری

)یُری از افعال سه و منصوب . « یُری» : مفعول به سوم برای  قَلیالً: مفعول به دوم ومنصوب /  «هم » 

 مفعولی است(.

عول به اول : مف «ک » / ضمیر متصل و محالً مرفوع.  «هو» : فعل و فاعل آن ضمیر مستترأَرا

و  « أری» : مفعول به سوم برای کَثیراً: مفعول به دوم ومنصوب/ «هم » ومنصوب /  ضمیر متصل 

 )أری از افعال سه مفعولی است(. منصوب .

 بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضَهُمْ ارَفَعْنَ وَ االدُّنْیَ الْحَیاةِ فِی یشَتَهُمْمَعِ بَیْنَهُمْ قَسَمْنا نَحْنُ..…. القرآن الکریم:  ۴

 .۳یَجْمَعُونَ مِمَّا خَیْرٌ رَبِّكَ رَحْمَتُ وَ سُخْرِیًّا بَعْضاً بَعْضُهُمْ لِیَتَّخِذَ دَرَجاتٍ

                                                           

 . 75أنعام / . 1 

 . 43أنفال/ . 2 

 . 32زخرف / . 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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 برترى بعضى بر را بعضى و کردیم تقسیم میانشان در دنیا حیات در را آنها معیشت ما: ترجمه

 آورىجمع آنچه تمام از پروردگارت رحمت و( نمایند تعاون هم با و) کرده مسخر را یکدیگر تا دادیم

 .!است بهتر کنندمى

: مفعول به دوم برای سُخْرِیًّا: مفعول به اول و منصوب/ بَعْضاً: فاعل و مرفوع /  بَعْضُفعل /  :یَتَّخِذَ

 از افعال تحویل و دو مفعولی است(. یَتَّخِذَ) ( و منصوب .یَتَّخِذَ)

 أَمْراً اللَّهُ لِیَقْضِیَ أَعْیُنِهِمْ فی یُقَلِّلُکُمْ وَ قَلیالً أَعْیُنِکُمْ فی الْتَقَیْتُمْ إِذِ یُریکُمُوهُمْ إِذْ وَالقرآن الکریم: . ۵

 .۱الْأُمُورُ تُرْجَعُ اللَّهِ إِلَى وَ مَفْعُوالً كانَ

 کم شما چشم به را آنها شدید، رو به رو هم با( نبرد، میدان در که) هنگام آن در و: ترجمه

 گیرد، انجام بایستمى که را کارى خداوند، تا نمودمى کم آنها چشم به( نیز) را شما و دادمى نشان

 و شوند، جنگ به حاضر و نکنند وحشت هم آنها کنید، جنگ به اقدام و نترسید شما) بخشد صورت

 .گرددمى باز خداوند به کارها همه و!( بخورند شکست سرانجام

: مفعول به اول « مکُ »و محالً مرفوع / ضمیر متصل « هو » ضمیر مستتر : فعل و فاعل آنیُری

 : مفعول به سوم برای )کَثیراً( ومنصوب/  یُری : مفعول به دوم برای )«هم » میر متصل ومنصوب /  ض

 (. یُری از افعال سه مفعولی است ) ( و منصوب . یُری

 

 ، و أعلِمهُهُقُرَفَّ عَجُبلَ أن یَقَ أجرَهُ أعطُو األجیرَ)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(:. الرسول االعظم ۶

 ۲.هِمَلِفی عَ وَو هُ هُأجرَ

: بدهید مزد کارگر را قبل از این که عرقش خشک شود و اعالم کن به او مزدش را در ترجمه

 حالی که مشغول به کارش است. 

                                                           

 . 44أنفال / . 1 

 .413ص ،5ج پیشین، متقی هندی، علی بن حسام الدین، .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 
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مفعول به اول و منصوب/  جیر:و محالً مرفوع/ األ «واو » : فعل و فاعل آن ضمیر متصلاأعطُو

 (.  أعطُوا از افعال دو مفعولی است ) .( و منصوب اأعطُو : مفعول به دوم برای )أجرَ

: مفعول به اول «ه ـ» و محالً مرفوع/ ضمیر متصل« هو » أعلِم: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر

 ( و منصوب . علِمأ : مفعول به دوم برای )ومنصوب / أجرَ

 كَلِذَلُ لك شیئاً بغیر مُقاطَعۀٍ ثمَّ زِدتَه لِعمَاِعلم أنّه مامِن أحدٍ یَ.االمام الرضا )علیه السالم(: ۷

 كَدَحَمِ تَهُأُجرَ یتَهُأعطَ مَّثُ تَهُ، و إذا قاطَعتَهُأُجرَ هُصتَقَقد نَ أنّكَ نَّإالّ ظَ تِهِعَلی أُجرَ أضعافٍ ثالثَۀَ الشیءِ

 .۱دزِدتَهُقَ أي أنّكَ، و رَكَلَ كَلِذَ فَبّۀً عَرَعَلی الوفاءِ ، فإن زِدتَه حَ

بدان موضوع این است که احدی بدون مشخص کردن دستمزد کاری را برای تو انجام  :ترجمه

آن سه برابر مزدش را به او بدهی گمان می کند که تو از مزدش  جز این که اگر پس از. نمی دهد

سپس به او بدهی تو را به خاطر وفای به عهد می ستاید و اگر کاسته ای و اگر مزدش را مشخص کنی 

  ذره ای به آن بیفزایی آن را به حساب می آورد و می فهمد که تو مزدش را افزوده ای .

أنّه مامِن أحدٍ یعملُ لک » و محالً مرفوع/ جمله  « أنتَ» : فعل و فاعل آن ضمیر مستترعلماِ

 اِعلم از افعال قلوب و دو مفعولی است ) ( و محالً منصوب. اِعلم سدّ مسدّ دو مفعول برای )«: شیئاً...... 

 .) 

سدّ «: أنّک قد نقصته أُجرتَه » و محالً مرفوع/ جمله   «هو » : فعل و فاعل آن ضمیر مستترظنّ

 ) ظَنَّ از افعال قلوب و دو مفعولی است(.  ( و محالً منصوب. ظنّ مسدّ دو مفعول برای )

: مفعول به «ـه » و محالً مرفوع/ ضمیر متصل « هو » عطیتَ: فعل و فاعل آن ضمیر مستترأ

 أعطَی از افعال دو مفعولی است (. ) ( و منصوب . أعطی ) : مفعول به دوم برایأُجرَةَاول ومنصوب / 

سدّ مسدّ دو .«:  أنّک قدزِدتَه» مرفوع / جمله و محالً  «هو » فعل و فاعل آن ضمیر مستتر أی:رَ

 (.  رَأی  از افعال قلوب و دو مفعولی است ) ( و محالً منصوب. رأی مفعول برای )

 

                                                           

 . 254،ص 13ج پیشین، ، محمد بن حسن،حرعاملی .1 

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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 اذكرلکلّ فعل مفعولین یلقیان به. . ۲تمرین 

 : برای هر فعل، دو مفعول مناسب، قرار بده.ترجمه

 نوشاند. برادرم تشنه را آب :طشانَ ماءً. سَقَی أخی العَسَقَی أخی.  ۱

، برای مهمان تدارک توشه ب خانهصاح:  یفَ زاداً. زوَّد صاحب البیت. زوَّد صاحبُ البیتِ الض2َ

 دید.

 به فقیر، جامه ای پوشاندیم.: ونا الفقیرَ جُبَّۀًسَكسونا. كَ. ۳

 فرد سخاوتمند، به فقیر طعام داد.: عاماًمَ الکریمُ الفقیرَ طَأطعم الکریمُ. أطعَ. ۴

کم ندهید و کم نکنید چیزها و اموال مردم را  ) از اموال :وا الناسَ أشیاءَهمسُبخَ. ال تَ. ال تبخسوا۵

 مردم چیزی نکاهید(.

 دزد اشیاء و اموال عابران را ربود.: مینَ أشیاءَهُالسّارقُ. سَلَبَ السّارقُ المارِّ. سَلَبَ ۶

 ازما خواستند که طبیعت را توصیف کنیم.: ۀِبیعَصفَ الطَّونا وَفُوصَ. استوصفوا. است۶َ

 ارباب به بنده اش درهمی بخشید. :ماًرهَبدَهُ دِی السیّدُعَی السیّدُ. أعطَ. أعط۸َ

 مرد از زید خواست که آن راز را پنهان کند.: یداًرَّ زَلُ السِّجُکتَمَ الرَّالرجلُ. إستَ. إستکتَمَ ۹

 حاکم مجرم را مجبور به پرداخت دیه کرد.: جرمَ دیَۀًمُ المُمَ الحاكِرَمَ الحاكم. غَرَ. غ۱۱َ

 فقیر را در خانه ای اسکان دادم.: یتاًسکینَ بَ. أسکنتُ. أسکنتُ الم۱۱ِ

آیا از نجار درخواست کردید، دری برای خانه :یتِلبَارَ باباً لِالنَّجَّ نَعتُمُتَصْل اسْهَنَعتُم.تَصْ. هل اس۱۲ْ

 بسازد.

 .پادشاه به والیان ، قطعه زمینی واگذار کرد: الةَ أرضاًكُ الوُلِ.أقطعَ المَ. أقطعَ الملك۱۳ُ

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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 سعید فهماند.زید، مساله ای را به : لۀًسأَعیداً مَزیدٌ سَ مَ. فهم زیدٌ. أفه۱۴َ

 احذف الفاعل و ابن الفعل للمجهول. .۳تمرین 

 : فاعل را حذف کن، و فعل مجهول بساز.ترجمه

 . ماءِالسَّ دِبِعۀً فی كَساطِ جومَنی النُّیتَ. أر۱َ

 : به من نشان دادی که ستارگان، در قلب آسمان فروزنده و تابان است.ترجمه

 .ماءِدِ السَّبِعۀً فی كَجومَ ساطِیتُ النُّرِأُ

 راً.شِنتَمُواءَ األصفرَ. لماذا تُنَبِّئینَهم اله۲َ

 : برای چه آن زن به ایشان خبر دادکه وبا منتشر شده است.ترجمه

 منتشراً.یُنَبَّئُونَ الهواءَ األصفرَلماذا

 عاً.راجِ كَالَخَ كَتَدَّجَ المارّونَ مَ. أعل۳َ

 بزرگت را از بازگشت دایی ات، مطلع ساختند. مادر: عابران، ترجمه

 عاً.ك راجِخالَ كَتُدَّلِمَ جَعْأُ

 وك زیداً قائماً. نی أخُمَ. أعل۴َ

 : برادرت به اطالع من رساندکه زید ایستاده است.ترجمه

 تُ زیداً قائماً.علِمْأُ

 األسعارَ مُنحَطَّۀً. م البائعُهُرَ. أخب۵َ

 ، به ایشان خبر داد که قیمت ها پایین آمده است. : فروشندهترجمه

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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 خبِروا األسعارَ مُنحَطَّۀً.أُ

 ریضاً.مَ أخاهُ عیدٌ أباهُسَ دَّثَ. ح۶َ

 : سعید به پدرش گفت که برادرش مریض است.ترجمه

 ریضاً.اه مَأخَ أبوهُ ثَدِّحُ

 اسم فعل -4-4

 . عیّن المفعول به و عامله فی الجمل التابعۀ.۱تمرین 

 معین کن.  : مفعول به و عامل آن را در جمله های زیرترجمه

 هذَا مالِ وَیْلَتَنا یا یَقُولُونَ وَ یهِفِ مِمَّا ینَمُشْفِقِ الْمُجْرِمینَ فَتَرَى الْکِتابُ وُضِعَ وَ . القرآن الکریم:۱

 .ا۱أَحَدً رَبُّكَ یَظْلِمُ ال وَ اضِراًحَ عَمِلُوا امَ وَجَدُوا وَ ااهَأَحْصَ إِالَّ كَبیرَةً ال وَ صَغیرَةً یُغادِرُ ال الْکِتابِ

 پس شود،مى گذارده جا آن در[ انسانهاست همه اعمال نامه که کتابى] کتاب وترجمه: 

 چه این! ما بر واى اى: »گویندمى و هراسانند و ترسان است، آن در آنچه از که بینىمى را گنهکاران

 این) و! است؟ آورده شمار به را آن اینکه مگر فرونگذاشته را بزرگى و کوچک عمل هیچ که است کتابى

 .کندنمى ستم کس هیچ به پروردگارت و بینندمى حاضر را خود اعمال همه( که است حالى در

 : مفعول به و منصوب.الْمُجْرِمینَو محالً مرفوع /  «انت » ضمیر مستتر : فعل و فاعل آنتَرَى

 : مفعول به و منصوب.صَغيرَةً و محالً مرفوع /  «هو » ضمیر مستتر ن: فعل و فاعل آیُغادِرُ

 : مفعول به و منصوب.و محالً مرفوع /  ها« هو » : فعل و فاعل آن ضمیر مستتراأَحْصَ

: اضِراًحَ: مفعول اول ومنصوب / امَو محالً مرفوع/  « واو» : فعل و فاعل آن ضمیر متصلوَجَدُوا

 ( و منصوب. دُواوَجَ مفعول به دوم برای )

 : مفعول به و منصوب.اأَحَدً: فاعل و مرفوع / رَبُّفعل/  :یَظْلِمُ
                                                           

 . 49کهف /. 1 

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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 .۱لَكَ هَیْتَ الَتْقَ وَ الْأَبْوابَ غَلَّقَتِ وَ نَفْسِهِ عَنْ بَیْتِها فی هُوَ الَّتی اوَدَتْهُرَ وَالقرآن الکریم: . ۲

 بیا: »گفت و بست را درها کرد کامجویى تمنّاى او از بود، او خانه در یوسف که زن آن: ترجمه

 .!(مهیاست تو براى آنچه بسوى)

 : مفعول به مقدم و منصوب.«الهاء » ضمیر متصل : فاعل و مرفوع / الَّتی: فعل / اوَدَرَ

 : مفعول به ومنصوب.الْأَبْوابَو محالً مرفوع /  «هی » ن ضمیر مستتر: فعل و فاعل آغَلَّقَت

 مُکُبِ كُسلُهدیّاً یَیاً مَهادِ دوهُجِعلیّاً تَ اولُّوَالرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: إن تُ .۳

 ۲.قیمَستَالمُ ریقَالطَّ

اگر علی )ع( را ولی خود قرار دهید او را هدایتگر و هدایت یافته می یابید که شما را به  :ترجمه

 راه راست می برد. 

 و محالً مرفوع / علیّاً: مفعول به ومنصوب. «واو» ضمیر متصل : فعل و فاعل آن تولّو 

: مفعول به «الهاء » ضمیر متصل  و محالً مرفوع /  «واو»  : فعل و فاعل آن ضمیر متصلتجدوه

 منصوب/ ، هادیاً: مفعول به دوم و اول ومنصوب

 ۀَلَّو قِ عامِالطَّ ۀَلَّو قِ المِلّۀَ الکَهُ قِمَألهَ هِبدِالحَ عَصَ هُبحانَسُ اهللُ االمام علی )علیه السالم(:إذا أرادَ .۴

 .۳نامِالمَ

ی سخن و غذا و خواب را به او الهام سبحان صالح بنده اش را بخواهد، کماگر خداوند : ترجمه

 می کند. 

 : مفعول به ومنصوب.عل / اهلل: فاعل و مرفوع / صالحَ: فرادأ

                                                           

 . 23یوسف /  .1 

 .318ص ،11ج پیشین، . متقی هندی، علی بن حسام الدین،2 

 . 61ص  ،3ج پیشین، نوری، حسین بن محمد، . 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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  مفعول به اول/ «الهاء » ضمیرمتصل  و محالً مرفوع، « هو» ألهم: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر

 .ومنصوب ( ألهم : مفعول به دوم برای )قلّةَ

 مَنْ فَإِنَّ اللَّهِ أَوْلِیَاءِ لِغَیْرِ وُدَّكَ تُصْفِیَ أَوْ اللَّهِ أَعْدَاءَ تُحِبَّ أَنْ إِیَّاكَاالمام علی )علیه السالم(:. ۵

 .۱مَعَهُم حُشِرَ قَوْماً أَحَبَّ

از این که با دشمنان خدا دوستی کنی و یا دوستی ات را برای غیر اولیای خدا خالص : ترجمه

 کنی بر حذر باش زیرا هر کسی که قومی را دوست بدارد با آنان محشور می شود.  

 وجوباً  محذوف أُحَذِّرُ  : مفعول به برای فعلإِیَّاکَ

 : مفعول به ومنصوب.أَعْدَاءَ( و محالً مرفوع/   نتأ فعل و فاعل آن ضمیر مستتر): تُحِبَّ

 : مفعول به ومنصوب. وُدَّ( و محالً مرفوع/   نتأ : فعل و فاعل آن ضمیر مستتر)تُصْفِیَ

 : مفعول به ومنصوب.قَوْماً( و محالً مرفوع/   هو : فعل و فاعل آن ضمیر مستتر)أَحَبَّ

 .۲بِذَلِك أَمَرَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ الْجِوَارِ بِحُسْنِ عَلَیْکُمْ. االمام الصادق  )علیه السالم(: ۶

 بر شما باد همسایگی نیگو که خداوند عزّوجلّ بدان امر فرموده است.: ترجمه

 : مفعول به و منصوب.الْجِوَارِ بِحُسْنِاسم فعل / : عَلَیْکُم

 مَنْ وَ النَّوْمَ أَكْثَرَ الْأَكْلَ أَكْثَرَ مَنْ فَإِنَّهُ الْأَكْلَ تُکْثِرُوا لَا إِسْرَائِیلَ بَنِی یَاالمسیح )علیه السالم(: . ۷

 ۳.الْغَافِلِین مِنَ كُتِبَ الصَّلَاةَ أَقَلَّ مَنْ وَ الصَّلَاةَ أَقَلَّ النَّوْمَ أَكْثَرَ

                                                           

 ..153پیشین ،ص  بن محمد، الواحد عبد، آمدى تمیمى .1 

 .371ص  ،66ج پیشین، مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،. 2 

 .38ص  پیشین، ،ابن ابى فراس، ورام .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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ای بنی اسرائیل زیاد غذا مخورید، زیرا هر کسی که طعامش زیاد باشد خوابش زیاد می : ترجمه

شود و هر کسی که خوابش زیاد شود نمازش کم می شود و هر کس نمازش کم شود نامش در زمره 

 غافالن ثبت می شود.  

 به ومنصوب.: مفعول الْأَکْلَو محالً مرفوع،  «واو » : فعل و فاعل آن ضمیر متصل تُکْثِرُوا

 : مفعول به ومنصوب.النَّوْمَو محالً مرفوع،  «هو» : فعل و فاعل آن ضمیر مستتر أَکْثَرَ

 : مفعول به ومنصوب.الصَّلَاةَو محالً مرفوع،  «هو » : فعل و فاعل آن ضمیر مستتر أَکْثَرَ

 ومنصوب. : مفعول بهالْأَکْلَو محالً مرفوع،  «هو » : فعل و فاعل آن ضمیر مستتر أَقَلَّ

  . أعرب الجمل التابعه:۲تمرین 

 : جمالت زیر را ترکیب کن.ترجمه

 ۱.حَقًّا رَبُّنَا وَعَدَنَا مَا وَجَدْنَا قَدْ القرآن الکریم: .۱

 حقیقت یافتیم. بود داده وعدهبه ما   پروردگارمان که را آنچه: ترجمه

 : حرف تحقیق و مبنی بر سکون. قَدْ

 ( و محالً مرفوع. نا فاعل آن ضمیر بارز )نَا: فعل ماضی و وَجَدْ

 نَا .وَجَدْ : مفعول به اوّل و محالً منصوب برایمَا

 فعل ماضی و مبنی بر فتح. :وَعَدَ       

 : مفعول به و محالً منصوب.نَا       

 و مرفوع. وَعَدَ: فاعل  رَبُّ      

 مضاف إلیه و محالً مجرور. : نَا      

 نَا و منصوب. وَجَدْ: مفعول به دوم  حَقًّا    

                                                           

 .44أعراف / . 1 

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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 .۱خَزَائنُهُ عِندَنَا إِلَّا ءٍىشَ مِّن إِن وَالقرآن الکریم: . ۲

 ماست نزد تنها چیز، همه خزائن و: ترجمه

 : حرف نفی و مبنی بر سکون.إِن 

 : حرف جر زائد.نمِ 

 : لفظاً مجرور و محالً مرفوع  به عنوان مبتدا.شىءٍ

 : ادات حصر.إِلَّا

 : مفعول فیه و منصوب و محالً مرفوع به عنوان خبر مقدم.عِندَ 

 : مضاف إلیه و محالً مجرور.نَا

 نا و مرفوع  . عِندَ : مبتدای مؤخر برایخَزَائنُ

 : مضاف إلیه و محالً مجرور.هُ

 و محالً مرفوع. ءٍىشَ: خبر برای خَزَائنُهُ عِندَنَا

 .۲شَرُّ النّاسِ مَن یَري أَنَّهُ خَیرُهُم االمام علی )علیه السالم(:  .۳

 : بدترین مردم کسی است که خود را بهترینشان بداند. ترجمه

 شَرُّ: مبتدا و مرفوع.

 النّاسِ : مضاف إلیه و مجرور.

 مَن: خبر و محالً مرفوع.

 یَری: فعل و فاعل آن ضمیر مستتر )هو( و محالً مرفوع.   

                                                           

 . 21حجر / . 1 

 . 38ص  ،5ج پیشین ، ،محمدی ری شهری، محمد. 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 
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 ی بر فتح..أَنَّ: حرف مشبهة بالفعل و مبن

 هُ: اسم أَنَّ و محالً منصوب. 

 خَیرُ: خبر أَنَّ و مرفوع. 

 محالً مجرور. مضاف إلیه وهُم: 

 أَنَّهُ خَیرُهُم: مفعول به یَرَی و محالً منصوب.

 صیغه مبالغه اسم فاعل و -4-5

بالغۀ و . حول الفعل المکتنف بهال لین إلی اسم فاعل أو إلی أمثلۀ مبالغۀ إن كان له الم۱تمرین 

 أعطه العمل الذي یستحقۀ.

افعال قرار گرفته بین پرانتز را به اسم فاعل و یا صیغه مبالغه تبدیل کن  و بر اساس : ترجمه

 حکمی که متناسب با آن است، عمل کن. 

 . كلُّ نفس )ذاق( الموت.۱

 : هر نفسی ، طعم مرگ را می چشد.ترجمه

 وتَ.كلُّ نفسٍ ذائقۀٌ المَ

 التفنن.. الناس )أحب( ۲

 : مردم دوستدار سرگرمی ، هستند.ترجمه

  ( و منصوب( محبُّون : مفعول به برای ))محبُّون: خبر / التفننَنَ نُّفَالتَّ بُّونَحِالناسُ مُ

 ي.. أنا )دعا( المارّین  إلی الهُد۳َ

 : من رهگذران را به راه راست فرا می خوانم .ترجمه

 و منصوب( «داعٍ » : مفعول به برای )داعٍ: خبر / المارّین أنا داعٍ المارّینَ  إلی الهُدي

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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 . ألم تر )أنشأ( المقالۀ المنطقیۀ.۴

 : آیا نویسنده مقاله منطقی را ندیدی؟ترجمه

: المقالة( /  به معنای ماضی : مفعول به و منصوب ))مُنشِیءَ  ۀِیَّقِنطِمُنشِیءَ  المقالۀِ المَ رَألم تَ

 لیه و مجرور(.مضاف إ

 ما خطر لی أنّ )لفظ( تلك األقوال  األدبیۀ مکَّار.. ۵

 ، شخص حیله گری باشد.وینده آن سخنان ادبی: به ذهنم نرسید که گترجمه

 به معنای ماضی وب )و منص «أنّ » : اسم )الفظِ کَّارٌاألقوالِ  األدبیۀِ مَ لکَظَ تِالفِ لی أنَّ رَطَما خَ

 مجرور(.( / تلک: مضاف إلیه و محالً 

 . السلطان العادل غیر )ظَلَمَ( عبیدَه األمینین و جنوده  ۶

 : پادشاه عادل ، به بندگان مورد اعتماد و سربازانش، ظلم نمی کند.ترجمه

 ظالمٍ : مفعول به برای ))ظالمٍ: مضاف إلیه / عَبیدَ هنودَو جُ غیرظالمٍ عبیدَه األمینینَ لُالعادِ لطانُالسُّ

  ( و منصوب(. عبیدَه ): عطف به ( و منصوب / جنوده

با نویسندگان کتاب های فاسد و منحرف ، . ال تُعاشِر )ألَّفَ( الکتبَ الالّ أخالقیۀ و )خلع( العذارَ.۷

 و درندگان پرده حیا، معاشرت نکن. 

الکتبَ: ( /  ال تُعاشِر )رای: مفعول به ب)مؤلّفینَ وخالعینَ العذارَ ۀَیَّبَ الالّ أخالقِتُال تُعاشِرمؤلّفینَ الکُ

 . ( و منصوب خالعینَ ( و منصوب / العذارَ: مفعول به برای ) مؤلّفینَ )فعول برای م

 . دعونا األُدباء إلی دارنا فکانو)أبلغ( الجّالس الکرام بکالمهم و )أخذ( العقول اآلبیۀ بآدابهم.8

ان محترم را کنندگشان با کالم هایشان ، شرکت : ادیبان را به خانه خود فرا خواندیم ، ایترجمه

  به وجد آوردند و خردهای مغرور را با رسوم و آدابشان، مفتون خود ساختند.

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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، )مبلغیمهِۀ بآدابِیَاآلبِ قولِي العُذِم و آخِهِبکالمِ رامَالکِ اسَلّی الجُغِبلِو مُنا فکانُإلی دارِ ونا األُدباءُعَدَ

 لیه و مجرور(.: مضاف إ، العقولِ( / الجّالسِ کان آخذی: خبر برای )

 تهما.فاعل و أمثلۀ المبالغۀ مع معموال. عیّن ال۲تمرین 

 اسم فاعل و صیغه مبالغه و معمول آن ها را مشخص کن. : ترجمه

 .۱النَّاظِرینَ تَسُرُّ الَوْنُهَ فاقِعٌ صَفْراءُ بَقَرَةٌ إِنَّها یَقُولُ إِنَّهُ قالَ القرآن الکریم:. ۱

 و شاد را بینندگان آن، رنگ که دست، یک زرد باشد گاوى» :گویدمى خداوند: گفت: ترجمه

 .سازد مسرور

 و مرفوع.آن : فاعل لَوْنُ: اسم فاعل / فاقِعٌ

 فاعل و محالً مرفوع. «هم » و ضمیر مستتر : اسم فاعل ،النَّاظِرین

 ۲.الدِّینَ لَهُ مُخْلِصاً اللَّهَ فَاعْبُدِالقرآن الکریم: . ۲

 .گردان خالص او براى را خود دین و کن پرستش را خدا پس: ترجمه

 و منصوب.  آن : مفعول بهالدِّینَفاعل و محالً مرفوع/  «نت أ» اسم فاعل  و ضمیر مستتر  :مُخْلِصاً

 .۳الْأَجْداثِ مِنَ یَخْرُجُونَ أَبْصارُهُمْ خُشَّعاً. القرآن الکریم: ۳

 .شوندمى خارج قبرها از افتاده زیر به وحشت شدّت از چشمهایشان که حالى در آنان: ترجمه

 و مرفوع. آن : فاعلأَبْصارُ: جمع خاشع اسم فاعل /  خُشَّعاً

                                                           

 .69بقره / . 1 

 . 2زمر/ . 2 

 . 7قمر / . 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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 اللَّهُ وَ النَّاسِ عَنِ افینَالْعَ وَ الْغَیْظَ ینَالْکاظِمِ وَ الضَّرَّاءِ وَ السَّرَّاءِ فِی یُنْفِقُونَ الَّذینَ. القرآن الکریم: ۴

 .۱الْمُحْسِنین یُحِبُّ

 از و برندمى فرو را خود خشم و کنندمى انفاق تنگدستى، و توانگرى در که همانها: ترجمه

 .دارد دوست را نیکوکاران خدا و گذرنددرمى مردم خطاى

: مفعول به الْغَیْظَ فاعل و محالً مرفوع/ «هم » مع کاظم اسم فاعل، و ضمیر مستتر : جینَالْکاظِمِ

 منصوب. وآن 

 .آن و محالً مرفوع فاعل «هم » عافی اسم فاعل، و ضمیر مستتر مع : جافینَالْعَ

 و محالً مرفوع.آن فاعل  «هم » ر مستتر : اسم فاعل، و ضمیالْمُحْسِنین

 .۲عَظیما أَجْراً وَ مَغْفِرَةً لَهُمْ اللَّهُ أَعَدَّ الذَّاكِراتِ وَ كَثیراً اللَّهَ ینَالذَّاكِرِ وَ. القرآن الکریم:  ۵

 براى خداوند کنند،مى خدا یاد بسیار که زنانى و هستند خدا یاد به بسیار که مردانى و: ترجمه

 .است ساخته فراهم عظیمى پاداش و مغفرت آنان همه

 وآن : مفعول به اللَّهَو محالً مرفوع/  آن  فاعل «هم » ، و ضمیر مستتر : اسم فاعلینالذَّاکِرِ

 منصوب.

 فاعل و محالً مرفوع. «هن » مستتر : اسم فاعل ، و ضمیر الذَّاکِراتِ

 ۳.یمالْعَلِ السَّمیعُ هُوَ وَ لِکَلِماتِهِ مُبَدِّلَ الَالقرآن الکریم: . ۶

 .داناست شنونده او و سازد دگرگون را او کلمات تواندنمى کس هیچ: ترجمه

 فاعل و محالً مرفوع. «هو » ، و ضمیر مستتر : اسم فاعلمُبَدِّلَ

                                                           

 .115. آل عمران 1 

 . 35أحزاب / . 2 

 . 115أنعام / . 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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 .۱راجِعُونَ إِلَیْهِ أَنَّهُمْ وَ رَبِّهِمْ مُالقُوا أَنَّهُمْ یَظُنُّونَ الَّذینَالقرآن الکریم: . ۷

 او سوى به و خویشند، پروردگار دیدارکننده دانندمى که هستند کسانى آنها : ترجمه

 .گردندبازمى

: لفظاً مجرور و محالً رَبِّفاعل و محالً مرفوع /  «هم » ، و ضمیر مستتر : اسم فاعلمُالقُوا

 . مُالقُوامفعول به به عنوان  منصوب 

 .فاعل و محالً مرفوع «هم » ، و ضمیر مستتر : اسم فاعلراجِعُونَ

 .۲عائِدُونَ إِنَّکُمْ قَلیالً الْعَذابِ كاشِفُوا إِنَّا القرآن الکریم:. 8

 .گردیدبازمى خود کارهاى به باز ولى سازیم،مى برطرف کمى را عذاب ما: ترجمه

: لفظاً مجرور و محالً الْعَذابِ /فاعل و محالً مرفوع «نحن » ضمیر مستتر ، و : اسم فاعلکاشِفُوا

 .فاعل و محالً مرفوع «نتم أ» ، و ضمیر مستتر : اسم فاعلعائِدُونَ. آن مفعول بهبه عنوان  منصوب 

 .۳قِسْمِی إِلَى مُنْتَهٍ وَ نَفْسِی مُجَاهِدٌ وَ رِزْقِی مُسْتَوْفٍ إِنِّی االمام علی )علیه السالم(:. ۹

قطعاً من روزی خود را به طور کامل دریافت می کنم و نفس خود را به مجاهدت وا می : ترجمه

 و به روزی و نصیب خود می رسم. دارم 

تقدیراً  آن و : مفعول بهرِزْقِفاعل و محالً مرفوع/  «نا أ» : اسم فاعل، و ضمیر مستترمُسْتَوْفٍ

 منصوب.

تقدیراً آن و: مفعول به نَفْسِیفاعل و محالً مرفوع/  «نا أ» ، و ضمیر مستتر عل: اسم فامُجَاهِدٌ

 منصوب.

 فاعل و محالً مرفوع. «انا » ، و ضمیر مستتر : اسم فاعلمُنْتَهٍ

                                                           

 . 46بقره / . 1 

 .15دخان / . 2 

 .282ص .،پیشینبن محمد،  الواحد عبد، آمدى تمیمى .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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 .۱عَقِبِهَا عَلَى رَادُّهَا وَ بِقَدْرِهَا قَادِرُهَا وَ لِوَجْهِهَا الدُّنْیَا كَابُّ أَنَااالمام علی )علیه السالم(: . ۱۱

 من دنیا را واژگون می سازم و در برابر آن توانا هستم و آن را زیر و رو می کنم . : ترجمه

تقدیراً آن و : مفعول به الدُّنْیَافاعل و محالً مرفوع /  «نا أ» ، و ضمیر مستتر اسم فاعل: کَابُّ

 منصوب.

 و منصوب.آن : مفعول به ها فاعل و محالً مرفوع / «نا أ» ، و ضمیر مستتر اسم فاعل: قَادِرُ

 و منصوب.آن : مفعول به فاعل و محالً مرفوع / ها «نا أ» ، و ضمیر مستتر اسم فاعل: رَادُّ

 . . أَمّا العَسلُ فَأنا شَرّاب۱۱ٌ

 .امّا من نوشنده عسل هستم )امّا من بسیار عسل می نوشم(: ترجمه

 .فاعل و محالً مرفوع «نا أ» تر اسم مبالغه، و ضمیر مست :شَرّابُ

 اسم مفعول -4-6

لین إلی اسم مفعول مجرد من )أل( أو مقرون بها و أعطه العمل . حوّل الفعل المکتنف بهال۱مرین ت

 الذي یستحقۀ: 

کن و بر (،  تبدیل  ال ( و یا با ) ال : فعل قرار گرفته بین پرانتز را به اسم مفعول بدون )ترجمه

 اساس حکمی که متناسب با آن است عمل کن.

 األدیبُ )عُرف( صالحه. .۱

 : شایستگی و پارسایی ادیب ، معروف )شناخته شده(است. ترجمه

 ( معروفٌ نائب فاعل برای اسم مفعول ): : خبر و مرفوع / صالحُ)معروفٌ الحُهُصَ عروفٌاألدیبُ مَ

. 

                                                           

 .281ص ، . همان1 

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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 الحُه.عروفُ صَالمَ وَاألدیبُ هُ

 أنتَ )أُنبئت ( أُمُّك خالَك قادماً.. ۲

 : به مادرت خبر داده شده که دایی ات تازه از راه رسیده است. ترجمه

(/ نبئةٌمُنائب فاعل برای اسم مفعول ): : خبر و مرفوع / أُمُّمُنبئۀٌ)ماً أنتَ مُنبئۀٌ أُمُّك خالَك قادِ

 لیه و محالً مجرور(.: مضاف إ( ک ضمیر متصل )

 فی وجه رجل )ذُعر( قلبه.. ال تعبس ۳

 ( نگاه غضب آلود نکن. او را ترسانده اند : به مردی که قلبش را ترسانده اند )ترجمه

نائب فاعل : هُ( و مجرور/ : قلبُ رجل )مذعورٍ: صفت برای ) هُلبُذعورٍ قَلٍ مَجُرَ جهِس فی وَعبَال تَ

 و محالً مجرور(.لیه : مضاف إ(  ـه ٍ(/ ضمیر متصل ) ذعورم برای اسم مفعول )

 . ما أعظمَ سعادةَ الشهداء )سُفکت( دماؤهم.۴

 : چه خوشبختند شهیدانی که خونشان ریخته شده است.ترجمه

: نائب ماءُ( و مجرور/ دِ الشهداء : صفت برای )المسفوكةُ)دماؤُهُم ۀِوكَسفُالمَ داءِهَما أعظمَ سعادةَ الشُّ

 لیه و محالً مجرور(.: مضاف إ(/ ضمیر متصل ) هم (  المسفوكةُ فاعل برای اسم مفعول )

 . هذا البطلُ )ذُكرت( سیرته فی قصص مشاهیر العالم.۵

 : زندگی نامه این جوان مرد در قصص بزرگان جهان ، آورده شده است. ترجمه

نائب فاعل برای  :ةُسيرَ: خبر و مرفوع / مذكورة) مِالعالَ شاهیرِمَ صِصَفی قِ هُسیرتُذكورة ٌلُ مَطَهذا البَ

 لیه و محالً مجرور(.: مضاف إ( ـه (/ ضمیر متصل ) مذكورة اسم مفعول )

 . هو )أُعطی ( ابنه خاتماً من ذهب و )كُسی( بدنه ثوباً ناعماً.۶

 : به پسر او، انگشتری از طال داده شد و به بدنش لباسی نرم پوشانده شد. 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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)مُعطَی: خبر وتقدیراً مرفوع / ابن:  نائب  ماًوباً ناعِثَ هُنُدَبَ و مَکسُوٌّ بٍهَن ذَماً مِه خاتَهو مُعطَی ابنُ

ی: خبر برای لیه و محالً مجرور/  مُکسَ: مضاف إ«ـه » (/ ضمیر متصل  مُعطَی فاعل برای اسم مفعول )

: «ـه » (/ ضمیر متصل  مُکسی نائب فاعل برای اسم مفعول ): نُدَ، تقدیراً مرفوع / بَمبتدای محذوف

 .لیه و محالً مجرورمضاف إ

     صفت مشبهه  -4-7

 . حوّل المعمول و العامل إلی كلّ الحاالت التی تراها جائزة .۱ تمرین

 : معمول و عامل را به حاالتی که جایز است، تبدیل کن.ترجمه

 . العرب شدیدةٌ نخوتُهم كریمۀٌ ضیافتُهم.۱

 : عرب ها بسیار مغرور هستند و مهمان نوازی ایشان ، ارزشمند و ارزنده است. ترجمه

، اضافه به ضمیر موصوف است، بنابراین تنها یک حالت اعرابی معمول صفت مشبهه، در اینجا

 دارد. 

 : فاعل و مرفوع(.)نخوتُهم، ضیافتُهم ریمۀٌ ضیافتُهمم كَالعربُ شدیدةٌ نخوتُهُ

 .البالِ مَناعِ العینِ ریرَ. ال زلتَ ق۲َ

 : پیوسته چشمت روشن و خیالت آسوده، باد.ترجمه

 ( است بنا براین می تواند سه حالت داشته باشد.  ال ، مقرون به )معمول صفت مشبهه، در اینجا

  لیه و مجرور لفظاً، فاعل و مرفوع محالً(.، البالِ: مضاف إالعینِ):لبالِریرَ العینِ ناعمَ اال زلتَ قَ.۱

  : فاعل و مرفوع(.)العینُ، البالُ:ماً البالُریراً العینُ ناعِال زلتَ قَ.۲

 : شبه مفعول و منصوب()العینَ، البالَ: ریراً العینَ ناعماً البالَال زلتَ قَ.۳

 نادٍ. لِّی كُفِ لهَ شهودٌمَ ۀِمَّعالی الهِ الکالمِ صیحُفَ األلفاظِ لوُحُ . هذا الخطیب۳ُ

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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همت عالی دارد، و در هر مجلسی بدان  سخن روشن و ،کالم شیرینین سخنران، : اترجمه

 گواهی داده اند.

( است بنا براین می تواند سه حالت داشته  ال ، در اینجا ، مقرون به )معمول صفت مشبهه

 باشد. 

لیه مضاف إ: الهمةِ لفاظِ، الکالمِ،...) األ هذا الخطیبُ حلوُ األلفاظِ فصیحُ الکالمِ عالی الهمۀِ. ۱

 لفظاً، فاعل و مرفوع محالً(. و مجرور

فاعل و : الهمةُاأللفاظُ، الکالمُ،  هذا الخطیبُ حلوٌ األلفاظُ فصیحٌ الکالمُ عالٍ الهمۀُ ...). ۲

 مرفوع(.

شبه مفعول و : الهمةَ...) األلفاظَ، الکالمَ، هذا الخطیبُ حلوٌ األلفاظَ فصیحٌ الکالمَ عالٍ الهمۀَ. ۳

 منصوب(.

 .فمذمومُ الخُلقِ أمَّا سَیّئ لسانٍ لِّکُبِ مدوحٌفکراً و الثاقبُ رأیاً مَ حیحُ. الص۴َّ

به هر زبانی مورد ستایش است، اما بد اخالق مورد نکوهش  درست اندیش و متفکّر: ترجمه

 است. 

، بنا براین تنها یک حالت اعرابی در قسمت اول این جمله ، نکره است، معمول صفت مشبهه

 .دارد

  (. ز و منصوبیفکراً، رأیاً، تمی ) فکراً و الثاقبُ رأیاً ممدوحٌ بکل لسانٍ الصحیحُ

، بنا براین می تواند سه ( است ال معمول صفت قسمت دوم این جمله ، دارای )، در مشبهه

 حالت داشته باشد.

 (. محالًلیه و مجرور لفظاً، فاعل و مرفوع مضاف إالخُلقِ:  ) الخُلقِ فمذمومٌ. أمَّا سَیّئُ ۱

 (. فاعل و مرفوع: الخُلقُ ) . أمَّا سَیّئٌ الخُلقُ فمذموم۲ٌ

 (. شبه مفعول و منصوب: الخُلقَ ) أمَّا سَیّئٌ الخُلقَ فمذمومٌ. ۳

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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 مفعول و الصفۀ المشبهۀ مع معمولها. الفاعل و اسم ال. عین اسم ۲تمرین 

 : اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبه و معمول آن ها را مشخص کن. ترجمه

 مِنَ وَ انُهاأَلْوَ مُخْتَلِفاً ثَمَراتٍ بِهِ افَأَخْرَجْنَ اءًمَ السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَالقرآن الکریم:  .۱

 .۱سُودٌ یبُغَرابِ وَ انُهاأَلْوَ مُخْتَلِفٌ حُمْرٌ وَ یضٌبِ جُدَدٌ الْجِبالِ

 از) رنگارنگ هایىمیوه آن بوسیله که فرستاد فرو آبى آسمان از خداوند ندیدى آیا: ترجمه

 به و سرخ و سفید شده آفریده هایىجاده( پروردگار لطف به) نیز هاکوه از و ساختیم خارج( زمین

 .!سیاه کاملًا رنگ به گاه و مختلف رنگهاى

 : فاعل و مرفوع.انُأَلْوَ: اسم فاعل / مُخْتَلِفاً

 : فاعل و مرفوع.انُأَلْوَ: اسم فاعل / مُخْتَلِفٌ

 تُؤْلِمُهُ ،الْعَمَلِ مَحْفُوظُ ،الْعِلَلِ مَکْنُونُ ،الْأَجَلِ مَکْتُومُ :آدَمَ ابْنُ مِسْکِینٌ. االمام علی )علیه السالم(: ۲

 .۲الْعَرْقَۀ تُنْتِنُهُ وَ الشَّرْقَۀُ تَقْتُلُهُ وَ ،الْبَقَّۀُ

هان، بیماراش پوشیده و عملش نگهداری می شود پشه او را اجلش پن بیچاره فرزند آدم،ترجمه: 

 به درد می آورد ،آب در گلو گرفتن او را می کشد و عرق او را بدبو می کند.

لفظاً مجرور و محالً  نائب فاعل: الْعَمَلِ ،الْعِلَلِ ،الْأَجَلِ: اسم مفعول / مَحْفُوظُ، مَکْنُونُ، مَکْتُومُ

 مرفوع.

 .۳بِه مُسْتَهْزِئٌ فِیهِ لَیْسَ بِمَا الرَّجُلِ مَادِحُ. االمام علی )علیه السالم(: ۳

 : ستایش کننده شخص بدان چه در او نیست، مسخره کننده اوست. ترجمه

                                                           

 . 27.فاطر / 1 

 .419 . نهج البالغه /حکمت2 

 .761، ص پیشینبن محمد،  الواحد عبد، آمدى تمیمى .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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محالً منصوب لفظاً مجرور و :الرَّجُلِ( فاعل و محالً مرفوع/ هو : اسم فاعل، و ضمیر مستتر)مَادِحُ

 مفعول به.

 ( فاعل و محالً مرفوع. هو : اسم فاعل، و ضمیر مستتر)مُسْتَهْزِئٌ

 ، وَقْتُهُ مَشْغُولٌ ، صَمْتُهُ كَثِیرٌ ، هَمُّهُ بَعِیدٌ ، غَمُّهُ طَوِیلٌ( .....  المؤمن ). االمام علی )علیه السالم(: ۴

 .۱الْعَرِیکَۀِ لَیِّنُ،  الْخَلِیقَۀِ سَهْلُ ،بِخَلَّتِهِ ضَنِینٌ ، بِفِکْرَتِهِ مَغْمُورٌ ، صَبُورٌ شَکُورٌ

ست، وقتش مشغول من، غمش طوالنی است، همّتش بلند است. سکوتش زیاد ا: مؤترجمه

رفته است و نسبت به دوستش  ار و بسیار صبور است، در فکر و اندیشه اش فرواست، بسیار شکر گز

 بخیل است .خلق و خویش نرم است و رفتارش مالیم است. 

:  الْعَرِيکَةِ، الْخَلِيقَةِ ،: فاعل و مرفوعصَمْتُ، هَمُّ، غَمُّ: صفت مشبهه/ لَیِّنُ ،سَهْلُ ،کَثِیرٌ، بَعِیدٌ، طَوِیلٌ

 .مضاف إلیه لفظاً مجرور و محالً مرفوع به عنوان فاعل

 : نائب فاعل و مرفوع.وَقْتُ، اسم مفعول / مَشْغُولٌ

: لفظاً مجرور و محالً منصوب بِخَلَّتِهِ( فاعل و مرفوع/ هو : صفت مشبهه، و ضمیر مستتر)ضَنِینٌ

 مفعول به.

 .2مَشْرَعُهَا رَدِغٌ مَشْرَبُهَا رَنِقٌ الدُّنْيَا فَإِنَّ. االمام علی )عليه السالم(: ۵

  گل آلود است.سرچشمه دنیا تیره و : ترجمه

 : فاعل و مرفوع.مَشْرَعُ، مَشْرَبُ/ : صفت مشبه رَدِغٌ، رَنِقٌ

 طُوبَى الْقِیَامَۀِ یَوْمَ الْمُقَرَّبُونَ هُمُ أُولَئِكَ النَّاسِ بَیْنَ لِلْمُصْلِحِینَ طُوبَىالمسیح )علیه السالم(:  ۶

 ۳.الْقِیَامَۀ یَوْمَ اللَّهَ یَزُورُونَ أُولَئِكَ قُلُوبُهُمْ لِلْمُطَهَّرَةِ

                                                           

 .333 هج البالغه / حکمت.   ن1 

 .83خطبه نهج البالغه /  . 2 

 .511، حسن بن علی، پیشین، ص شعبه حرانى ابن .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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: خوش به حال کسانی که میان مردم اصالح برقرار می کنند، آنها در روز قیامت ترجمه

نزدیکان )خدایند(، خوشا به حال کسانی که دلهایشان پاک است آنها در روز قیامت، خدا را دیدار می 

 کنند. 

 مرفوع.محالً  ( فاعل و هم و ضمیر مستتر) ،،  اسم فاعلمُصْلِحِینَ

 ( فاعل و محالً مرفوع. هم و ضمیر مستتر) ،: اسم مفعولمُقَرَّبُونَ

 : نائب فاعل و مرفوع.قُلُوبُ: اسم مفعول / مُطَهَّرَةِ

 مصدر -4-8

 . شکل الجمل التالیۀ: ۱تمرین 

 گذاری کن. حرکت: جمالت زیر را ترجمه

 مُجَاهِدُ وَ الْأَصْنَامِ كَاسِرُ وَ الْإِسْلَامِ إِلَى السَّابِقُ وَ اللَّهِ رَسُولِ صِنْوُ أَنَااالمام علی )علیه السالم(:  .۱

 .۱الْأَضْدَاد قَامِعُ وَ الْکُفَّارِ

من همتای رسول خدا )ص( و پیشی گیرنده در اسالم و شکننده بت ها و مجاهد در : ترجمه

 برابر کافران و از بین برنده أضداد هستم. 

 فَأَرِحْ لَكَ كُتِبَ مَا مُسْتَوْفٍ رِزْقُكَ مَضْمُونٌ وَ قِسْمَكَ مُدْرِكٌ إِنَّكَاالمام علی )علیه السالم(: . ۲

 .۲الْمُکْتَسَب فِی خَفِّضْ وَ بِاللَّهِ ثِقْ وَ الطَّلَبِ مَذَلَّۀِ وَ الْحِرْصِ شَقَاءِ مِنْ نَفْسَكَ

قطعاً تو نصیبت را درک می کنی و روزیت مقدّر شده  و آن چه که برای تو نوشته شده : ترجمه

را دریافت می کنی، پس خود را از بدبختی حرص و ذلّت طلب راحت کن و به خدا اطمینان کن و در 

 کسب روزی استوار باش . 

                                                           

 .281، ص پیشینبن محمد،  الواحد عبد، آمدى تمیمى .1 

 . 286ص ، . همان2 

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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 .۱مَذْمُومِهَا قَمْعُ وَ مَحْمُودِهَا إِظْهَارُ وَ الْأَخْلَاقِ بَیْنَ التَّمْیِیزُ الْعِلْمِ رَأْسُ(: االمام علی )علیه السالم(:. ۳

پایه علم و دانش شناختن أخالق و اظهار پسندیده آن و از بین بردن نکوهیده آن : ترجمه

 است. 

 ظلوماً.دَّةٍ مَالئقِ إعانۀٌ فی یَومِ شِسَنِ الخَ. مِن أح۴ْ

 روز گرفتاری و سختی است.: بهترین اخالق ها ، یاری کردن مظلوم ، در ترجمه

 .یكَلَیاءُ عَغنِاسِ األدومِ النَّقُحُ بِرَخُلَنَّكَ الفَ. ال یَد۵ْ

 : باآمدن مردم ثروتمند نزد تو ، خوشحالی به تو دست نمی دهد.ترجمه

 نّا.ۀُ عَفَظرِستَائِلِكَ المُسَطاعِ رَمَ إنقِدَ. نَرجُو ع۶َ

    .نیکویت را از خود، داریم: امید عدم توقف ]نگارش[ نامه های ترجمه

 .تِغالُهُ بِغیرِ خَالصِهِ. إنَّ عَالمَۀَ إعراضِ اهللِ القدیرِ عَنِ العَبدِ إش۷ْ

: عالمت و نشانه رویگردانی خداوند قادر از بنده اش ، مشغولیت مداوم بنده است ترجمه

 .)مشغولیت بنده بدون، خالصی است(.

 األمثلۀ المنقولۀ أو عدم صحتها. . اذكر ما ترتئینه فی صحّۀ هذه۲تمرین 

 : آنچه در مورد صحت یا عدم صحت مثال های ذکر شده ، به نظرت می رسد بیان کن.ترجمه

 .ۀٌأفَما رَهِم بِذكُ. التأخ۱ُ

 ثیر قرار ندهد.أ: مهربانی به آن دو شما را تحت تترجمه

شبه جمله باشد، تقدیم آن ؛ زمانی که معمول مصدر، : مصدر(رأفة: جار و مجرور متعلق به )بهما

 بر مصدر، جایز است.

                                                           

 .413ص ، . همان1 
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 یداً.زَ حُرَّبَالمُ ربُكَنی ضَرَّ. س۲َ

 : زدن شدید تو ، به زید، مرا خوشحال ساخت. ترجمه

ه به فاعل خود اضافه شده / زیداً: مفعول به : مصدری است ک)ضربُک حُرَّبَیداً المُربُک زَنی ضَرَّسَ

شرایط عمل مصدر این است که، قبل  ر؛ و از آن جایی که یکی از: صفت برای مصدبرای مصدر/ المبرّح

از اتمام عمل مصدر ، صفتی برای آن ذکر نشود بنابراین این صفت، بعد از مفعول مصدر، قرار می 

 گیرد(.

 انقالباً. هودِالعُ نِعَ بغونَ. الی۳َ

 : آنها طالب برگشتن از پیمان ها، نیستند.ترجمه

؛ زمانی که معمول مصدر، شبه جمله باشد، انقالباً: مصدر( متعلق به ): جار و مجرور عن العهود

 تقدیم آن بر مصدر، جایزاست. 

  جاً.خرَجاً و مَرَنا فَن أمرِنا مِل لَ. اللّهم اجع۴َ

 : پروردگارا، گشایش و گریزگاهی برای ما قرار ده.ترجمه

؛ زمانی که معمول مصدر، شبه جمله ( فرجاً و مخرجاً: مصدر من أمرنا: جار و مجرور متعلق به )

 باشد، تقدیم آن بر مصدر، جایزاست. 

  لُجِوَ نها خائفُها أنا مِفتُد                أسلَقَ مَآثِفراناً مَغُ التَّوبِ لَ. یاقاب۵ِ

: ای پذیرنده توبه، گناهانی که من در گذشته مرتکب شده ام را ببخش و بیامرز، که من ترجمه

 آنها بسیار، ترسان و ناراحتم.(  ارتکاب از)

 التَّوبِ: لفظاً مجرور و محالً منصوب به عنوان مفعول به قابِل.

 و منصوب.: مفعول برای غفراناً مَمآثِ

 انا.وكَلَ حیحٌ ذاكَصَ لتُقُ شفیكَۀٌ            یُیَصغِمُ هیَ نداً وَهِ المُكَوا كَ. قال۶ُ
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که او )به سخنان تو ( گوش فرا می دهد، تو را  گفتند: سخن گفتن تو با هند، در حالی:ترجمه

 شفا می بخشد، گفتم اگر سخنی باشد )که من با هند بگویم، حرف شما( صحیح است.

 : اسم مصدری است که عمل مصدر را انجام داده و به فاعل خود اضافه شدهکالمُک

 : مفعول به برای اسم مصدر، و منصوب.هنداً

 ذعانُ.إ لَّۀِلذِّلِ جَهلِ                  داك نَعِ لمِالحِ عضُبَ . و۷َ

 : برخی از بردباری و گذشت ها ، هنگام جهالت و بی اطالعی ، تن دادن به ذلّت است. ترجمه

زمانی که معمول مصدر، شبه جمله باشد، تقدیم ذعانُ، مصدر ( إ : جارو مجرور متعلق به )للذلَّة

 آن بر مصدر، جایزاست. 

 مدٍ و ال مالِ.ال حَلقی بِتَن فَمنُال                تَفَ طاءِداعٍ بالعَ مِّلذَّنُّ لِ. الم8َ

وهش است، بنابراین بخششی که به او کرده ای، موجب نک : منت نهادن برکسی به خاطرترجمه

به خاطر کار نیکی که انجام می دهی منت نگذار که در این صورت هم مورد ستایش قرار نمی گیری و 

 دست داده ای.هم مالت را از 

؛ ( المنُّ بالعطاء داعٍ للذمّ ( در حقیقت منظور این است که ) المنُّ للذمّ داعٍ بالعطاء درجمله )

بنابراین در اینجا بین مصدر و معمولش با اجنبی، فاصله شده است؛نحویان برای گریز از این مشکل ، 

 جمله را بدین صورت ترکیب کرده اند: 

المنُّ للذمّ داعٍ المن  متعلق به محذوفی که در تقدیر چنین است : ) مجرور و بالعطاء : جار )

 المن ( اول، داللت بر ) المن ، و چون قرینه یعنی )( اول است المن ( دوم بدل از ) المن (، و ) بالعطاء

 ( دوم دارد، بنابراین دومی حذف شده است.

  و معمولها: المصدر . عین ۳تمرین 

 : مصدر ومعمول آن را معین کن. ترجمه
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 .۱صَوامِعُ لَهُدِّمَتْ بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ النَّاسَ اللَّهِ دَفْعُ الَ لَوْ القرآن الکریم:  .۱

 .گرددمى ویران هاصومعه نکند، دفع دیگر بعضى بوسیله را مردم از بعضى خداوند اگر و: ترجمه

 : مفعول به و منصوب.النَّاسَ، فاعل و محالً مرفوع/ مجرورلیه و لفظاً : مضاف إاللَّهِ: مصدر / دَفْعُ

 .۲اللَّهِ نَصْرُ مَتى. القرآن الکریم: ۲

 .آمد خواهد کى خدا یارى پس: ترجمه

 ، فاعل و محالً مرفوع.فظاً مجرورلیه و ل: مضاف إ اللَّهِ: مصدر / نَصْرُ

 . ۳سَبیالً إِلَیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَیْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ وَ. القرآن الکریم: ۳

 آن سوى به رفتن توانایى که آنها کنند،( او) خانه آهنگ که است مردم بر خدا براى و: ترجمه

 .دارند

 مفعول به ومحالً منصوب. ،لیه و لفظاً مجرور: مضاف إالْبَیْتِ: مصدر / حِجُّ

 ۴.أَشْهُرٍ أَرْبَعَۀِ تَرَبُّصُ نِسائِهِمْ مِنْ یُؤْلُونَ ینَلِلَّذِالقرآن الکریم:  .۴

 جنسى آمیزش آنها، با که کنندمى یاد سوگند] نمایندمى «ایالء» را خود زنان که کسانى: ترجمه

 همسر با را خود وضع ماه، چهار این ضمن در و. )بکشند انتظار ماه چهار دارند حق[ ننمایند،

 .(سازند روشن طالق، یا زندگى ادامه نظر از خویش،

 .محالً منصوبمفعول به و  ،مجرور لیه و لفظاً: مضاف إأَرْبَعَةِ: مصدر/تَرَبُّصُ

                                                           

 .41حج/ . 1 

 . 214بقره / . 2 

 .97عمران / . آل 3 

 .226بقره / . 4 
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 .۱ىالْقُرْبَ ذِي إیتاءِ وَ الْإِحْسانِ وَ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ. ۵

 .دهدمى فرمان نزدیکان به بخشش و احسان و عدل به خداوند: ترجمه

 (. إیتاءِ : مفعول به و منصوب برای )ىالْقُرْبَ ذِی: مصدر/ إیتاءِ، الْإِحْسانِ، الْعَدْلِ

 .۲اللَّه حُقُوقَ مَنْعُكَ الظُّلْمِ أَقْبَحُ. االمام علی )علیه السالم(: ۶

 بدترین ظلم آن است که از حقوق خدا باز داری.   :ترجمه

 منصوب. : مفعول به وحُقُوقَ( فاعل و محالً مرفوع/  کَ : مصدر/ ضمیر متصل )مَنْعُ

 .۳الطَّالِب إِسْعَافُ وَ الْمُصَاحِبِ إِكْرَامُ الشِّیَمِ . االمام علی )علیه السالم(: أكرَم۷ُ

برترین خلق و خوی و فضیلت، گرامی داشتن همنشین و کمک کردن به طلب کننده : ترجمه

 است. 

 منصوب.مفعول به ومحالً  ،لیه و لفظاً مجرور: مضاف إالْمُصَاحِبِ: مصدر/ إِکْرَامُ

 مفعول به ومحالً منصوب. ،لیه و لفظاً مجرورمضاف إ: الطَّالِب: مصدر/ إِسْعَافُ

 افعل تعجّب -4-3

 . كیف تتوصل إلی التعجب من األفعال التالیۀ. ۱ تمرین

 : چگونه از افعال زیر ، تعجب می سازی.ترجمه

 ، بخل ورزید.زید: زیدٌ لَخُ. ب۱َ

 .یدٍزَل بِما أبخَلَ زیداً / أبخِ

                                                           

 .91نحل /  .1 

 .191، ص پیشینبن محمد،  الواحد عبد، آمدى تمیمى .2 

 . 199ص ، . همان3 
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 زید خوابید. یدٌ نائماً:ی زَ. أضح2َ

 بإضحاء زیدٍ نائماً.  ما أطوَل إضحاءَ زیدٍ نائماً/ أطوِلْ

 .متکبّر، به خود بالید :المتکبرُ رَخَ. اِفت۳َ

 . بافتخارِ المُتکبّرِ إفتخارَ المتکبِّرِ /  أكثِرْ رَما أكثَ

 .صورت خائن سیاه شد: نِالخائِ جهُدَّ وَ. اِسو۴َ

 .نِالخائِ جهِوَ ادِدَباسوِ دِدْ/ أشْ نِالخائِ جهِإسودادَ وَما أشَدَّ 

  : سنگ به دور خود چرخید و فرو غلتید.رُجَالحَ رَجَ. تَدَح۵

 .رِحرُجِ الحَجَدَتَبِ هِلْ/ أسْ رُجَ الحَجَرِما أسهَلَ  تَدَحْ

  (. نتابید ماه، ندرخشید ): البدرُ قِشرِ. لم ی۶ُ

 .درِروقِ البَمِ شُدَعَبِ درِ / أكثِرْمَ شُرُوقِ البَدَدرُ / ما أكثَرَ عَالبَ شرقِیُ ما أكثَرَ أن لمْ

  ( از اشتیاق ، پاره پاره شد. درونم کبدم ):  وقاًي شَدِبِت كَقَزَّمَ. ت۷َ

 وقاً. دي شَبِزُّقِ كَمَتَبِ وقاً / أشدِدْي شَدِبِما أشَدَّ تَمَزُّقَ كَ

 گرفتم .برادرم را در آغوش : یقت ُ أخِ. عان۸َ

 ی أخی.قتَعانَبمُ رِرْقَتی أخی / أسْعانَما أسَرَّ مُ

 ي: دِوالِ يْلتُ یَدَبَّ. ق۹َ

 ي. الدِي وَدَي /  أحسِن  بتقبیلك یَدِالِي وَدَیَ قبیلَیما أحسَنَ تَ

 (. انفاق می کند بخشنده اموال ]خود[ را ، پخش می کند ):األموالَ رِّقُفَ. الکریمُ ی۱۱ُ
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 موالَ.األ ریمِالکَ فریقِتَبِ رموالَ / أكثِمِ األریفریقَ الکَما أكثَرَ تَ

 . پرهیزکار، چه انسان خوبی است: یُّقِلُ التَّالرّجُ عمَ. ن۱۱ِ

    .هرگز نمی توان از فعل جامد، صیغه تعجب ساخت

 ، جان داد.مریض: . جادَ المریضُ بِروحِه۱2

. و اگر بخواهیم جمله فوق فعل تعجب ساختبلیت تفضیل ندارد، هرگز نمی توان از فعلی که قا

 . بِروحِهِ دَ  المریضِفَ جَوْ: ما أخوَبه صورت تعجب در آوریم می گوییم را

  دوست با وفا، چه خوب است.: یُّ فِالوَ دیقُبَّذا الصَّ. ح۱۳َ

 هرگز نمی توان از فعل جامد، صیغه تعجب ساخت.   

 سر، کچل شد.: أسُالرَّ عَرَ. ق۱۴َ

 .عَ الرأسِقَرْ حَما أقبَ

 . أیصحّ الفصل بین فعلی التعجب و معمولیهما فی األمثال التالیۀ .۲تمرین 

 در نمونه های زیر، آیا فاصله میان فعل تعجب و معمول آن ، صحیح است. ترجمه: 

 .بالِي الجِرأَینی مَفی عَ نَما أحسَ.۱

 ، در چشم من چه زیباست. منظره ( کوه ها : چشم انداز، )ترجمه

، بنابراین جایز است میان فعل ، متعلق به فعل تعجب است( فی عینی چون جار و مجرور )

 . تعجب و معمولش قرار گیرد

 . ۀِمَّالهِ وِّلُعُبِ جالِالرِّ ندَ. أشرِف ع۲ِ

 : بلند همتی، نزد مردان چقدر شریف است. 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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، بنابراین جایز است میان فعل تعجب و ، متعلق به فعل تعجب است)عند الرجال(چون ظرف

 معمولش قرار گیرد. 

 . یدٍروءَة زَمَی بِم یا أخِ. أكر۳ِ

 ترجمه: ای برادر، انصاف زید چه ارزشمند است .

 فصل میان فعل تعجب، و معمولش توسط ندا ،جایز است.  

 . كَبِ بَنصَذا المَهَ قَ. ما ألی۴َ

 : این منصب ، چه قدر شایسته تو است. ترجمه

، ( بک ؛ البته فصل میان فعل تعجب و معمولش توسط جار و مجرور )جمله فوق صحیح است

 (.بَنصَذا المَهَ كَبِ قَ)ما ألیَ:  نیز، جایز است و می توان گفت

 . ۀِدیقَالحَ رَنظَمَ كَفی دارِ نتُإذ كُ جَ. ما أبه۵َ

 : چشم انداز باغ چه شادی آور بود، آنگاه که در خانه ات حضور داشتم. ترجمه

( ظرف زمان و متعلق به فعل  إذ ) از آنجایی که ) کدارِفی  نتُإذ كُ ۀِدیقَالحَ رَنظَمَ جَما أبهَ

  تعجب می باشد، بنابراین می تواند میان فعل تعجب و معمولش ، قرار گیرد.

 . هِفظِلَ سنِحُبِ یدٌزَ بَطَ. أكرِم لمّا خ۶َ

 : آنگاه که زید صحبت می کند چه بیان خوبی دارد. ترجمه

رف زمان و ( اسم شرط غیر جازم و ظ لما ) از آنجایی که ) بَطَلمّا خَ یدٌزَ هِفظِلَ سنِحُأكرِم بِ

، و همچنین جواب شرط در اینجا محذوف است زیرا قرینه، داللت بر متعلق به جواب شرط است

 ، میان فعل تعجب و معمولش ، قرار گیرد.  ا براین نمی تواند به عنوان فاصلبنمحذوف دارد؛ 

 . ؤَالِلَّ السُّذُ جالِالرِّ فوسِفی نُ رَّ. ما أم۷َ

 : ذلت درخواست کردن، در نزدمردان، چه تلخ است. 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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، بنابراین می تواند میان تعلق به فعل تعجب استدر عبارت فوق، م( فی نفوس.. جار و مجرور )

 فعل تعجب و معمولش قرار گیرد.  

 . لمِبالعِ غالُشتِاأل الِهَّالجُ ندَر عِما أحقَ.۸

 : پرداختن به علم، نزد جاهالن چه بی مقدار و کم بهاست. ترجمه

، بنابراین می تواند. میان فعل الجهال(، متعلق به فعل تعجب است )عنددر عبارت فوق، ظرف 

 تعجب و معمولش قرار گیرد. 

 الجمل التالیۀ.  . عین أفعال التعجب و معمولها فی۳تمرین 

 : در جمله های زیر، افعال تعجب و معمول آنها را معین کن.ترجمه

 مِنْ لَهُمْ ما أَسْمِعْ وَ بِهِ أَبْصِرْ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبُ لَهُ لَبِثُوا بِما أَعْلَمُ اللَّهُ قُلِ: القرآن الکریم .۱

 . ۱أَحَداً حُکْمِهِ فی یُشْرِكُ ال وَ وَلِیٍّ مِنْ دُونِهِ

 راستى! اوست آن از زمین و آسمانها غیب است آگاهتر توقفشان مدّت از خداوند: »بگو: ترجمه

 شرکت خود حکم در را کس هیچ او و! ندارند او جز سرپرستى و ولىّ هیچ آنها! شنواست و بینا چه

 .!«دهدنمى

 (. معمول فاعل و محالً مرفوع ) «ـه » : فعل تعجّب/ ضمیر متصل أَبْصِرْ

 به قرینه لفظی حذف شده است. بوده است که  «به » : فعل تعجّب/ معمول آنأَسْمِعْ

 تِیهُ مِنْهُ أَحْسَنُ وَ اللَّهِ عِنْدَ لِمَا طَلَباً لِلْفُقَرَاءِ الْأَغْنِیَاءِ تَوَاضُعَ أَحْسَنَ مَا. االمام علی )علیه السالم(: ۲

 .۲اللَّهِ عَلَى اتِّکَالًا الْأَغْنِیَاءِ عَلَى الْفُقَرَاءِ

                                                           

 .26کهف/ . 1 

 .416 .  نهج البالغه / حکمت2 

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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، برای به دست آوردن پاداش االهی وتنی توانگران در برابر مستمندان: چه نیکو است فرترجمه

 ، و نیکوتر از آن خویش تن داری مستمندان برابر توان گران برای توکل به خداوند است. 

 (. معمول : مفعول به و منصوب )تَوَاضُعَ: فعل تعجّب/ أَحْسَنَ

 .۱فَرْجُه وَ بَطْنُهُ هِمَّتُهُ مِمَّنْ الْخَیْرَ أَبْعَدَ مَااالمام علی )علیه السالم(: . ۳

 ترجمه: چه دور است خیر از کسی که همّتش، شکمش و شهوتش می باشد.  

 (. معمول : مفعول به و منصوب )الْخَیْرَ : فعل تعجّب/أَبْعَدَ

 الشُّهُورَ أَسْرَعَ وَ الشَّهْرِ فِی الْأَیَّامَ أَسْرَعَ وَ الْیَوْمِ فِی السَّاعَاتِ أَسْرَعَ مَا: . االمام علی )علیه السالم(۴

 .۲الْعُمُر فِی السِّنِینَ أَسْرَعَ وَ السَّنَۀِ فِی

: چه سریع است ساعت ها درروز، و چه سریع است روز ها در ماه، و چه سریع است ترجمه

 ماهها در سال، و چه سریع است سال ها در عمر. 

  (. معمول مفعول به و منصوب ): السِّنِینَ، الشُّهُورَ، الْأَیَّامَ، السَّاعَاتِ : فعل تعجّب/أَسْرَعَ  

 غَابَ فِیمَا ذَلِكَ أَحْقَرَ مَا وَ مَلَکُوتِكَ مِنْ نُشَاهِدُهُ مَا اللَّهُمَّ أَهْوَلَ مَا: . االمام علی )علیه السالم(۵

 .۳سُلْطَانِك عَظِیمِ مِنْ عَنَّا

است آن در : خدایا چه بزرگ است آنچه که مشاهده می کنیم از عظمت تو، و چه حقیر ترجمه

 آنچه که از ما غایب است که عبارت است از بزرگی قلمروات.

 (. معمول محالً منصوب ) : مفعول به ومَا: فعل تعجّب / أَهْوَلَ

 (. معمول محالً منصوب ) : مفعول به وذَلِکَ: فعل تعجّب / أَحْقَرَ

                                                           

 ..748، ص پیشینبن محمد،  الواحد عبد، آمدى تمیمى . 1 

 .188خطبه . نهج البالغه / 2 

 .748، ص پیشینبن محمد،  الواحد عبد، آمدى تمیمى .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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 .۱تُذِلُّه رَغْبَۀٌ لَهُ تَکُونَ أَنْ بِالْمُؤْمِنِ أَقْبَحَ مَااالمام العسکري )علیه السالم(:. ۶

 و ذلیل کند. ه دارای تمایلی باشد که او را خوار: چه زشت است برای مؤمن کترجمه

....( مفعول به لَهُ تَکُونَ أَنْ/ جمله ) « أَقْبَحَ» جار و مجرور متعلق به : الْمُؤْمِنِ: فعل تعجّب / أَقْبَحَ 

 ( . أَقْبَحَ برای )

  اغراء و تحذیر -41—4

 . میز بین التحذیر و اإلغراء فی الجمل اآلتیۀ.۱تمرین 

 : در مثال های زیر ، تحذیر و اغراء را مشخص کن. ترجمه

 خَاشِعاً الْجَسَدُ یُرَى أَنْ هُوَ وَ النِّفَاقِ تَخَشُّعَ وَ إِیَّاكُمْ: الرسول االعظم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(: ۱

 .۲بِخَاشِعٍ لَیْسَ الْقَلْبُ وَ

را از فروتنی در مقابل نفاق ، و آن این است که بدن فروتن دیده  : برحذر می دارم شماترجمه

 شود در حالی که قلب فروتن نیست.

  : تحذیر. إِیَّاکُمْ

 .۳غَیْرُكُم بِهِ بِالْعَمَلِ یَسْبِقُکُمْ لَا الْقُرْآنِ فِی اللَّهَ اللَّهَ. االمام علی )علیه السالم(: ۲

 ن، که در عمل کردن به آن دیگران از شما پیشی نگیرند. : خدا را در نظربگیرید در قرآرجمهت

 .: تحذیراللَّهَ اللَّهَ

 .۱لنَّزَهَاتِا االتِجمَ وَ إِیَّاكُمْ وَ فَالْزَمُوهَا الْحَقِّ بِمُوجِبَاتِ عَلَیْکُمْ. االمام علی )علیه السالم( :۳

                                                           

 .489، حسن بن علی، پیشین، ص شعبه حرانى ابن .1 

 .164، ص 77پیشین، ج . مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،2 

 .47 نامه نهج البالغه /  .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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ترجمه: بر شما باد به موجبات حق سپس به آنها پایبند باشید، و بر حذر می دارم شما را از 

 زمینه های اختالف. 

 : تحذیر.إِیَّاکُمْ

 عَلَى تَصْبِرْ لَمْ ضَجِرْتَ إِنْ فَإِنَّكَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ:صْلَتَیْنِخِ وَ إِیَّاكَ)علیه السالم(: االمام الصادق . ۴

 .۲حَقّاً تُؤَدِّ لَمْ كَسِلْتَ إِنْ وَ حَقٍّ

، به درستی که تو اگر ملول : ملول شدن و تنبلیرا از دو خصلت: بر حذر می دارم شما ترجمه

 ، بر حق صبر نمی کنی و اگر تنبلی کنی حقّی را ادا نمی کنی. شوی

 تحذیر. : صْلَتَیْنِخِ وَ إِیَّاکَ

 . حیَالوَ حیَل : الوَقُفَ ی اإلسراعِلَي عَرِغِدتَ أن تُ. إذا أر۵َ

 : زمانی که خواستی ]کسی را [ به سرعت تحریک کنی بگو: وحی وحی .ترجمه

 : اغراء. الوحی الوحی

 و البابَ. كَأسَ: رَ هُلنا لَقُفَ ۀِالقامَ ویلُطَ لُجٌینا رَلَعَ لَخَ. د۶َ

ترجمه: مردی بلند قامت به ما ملحق شد آنگاه به او گفتم : سرت را از ]برخورد[  در محافظت 

 کن. 

 تحذیر. رأسک و البابَ:

 بُ.جالِ رِّلشَّدعّاءٌ و لِ إلی الشّرِّ                       فإنّهُ راءَ. فإیّاك إیّاك الم۷ِ

 است.  شرّاز نزاع و مشاجره بپرهیز که آن، انگیزه و سبب : ترجمه

 : تحذیر. إیّاک إیّاک المراءَ

                                                                                                                                                                          

 .484بن محمد، پیشین ، ص  الواحد عبد، آمدى تمیمى. 1 

 .192، ص 7مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، پیشین، ج .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 
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 . أین یجب إضمار الفعل الناصب و أین یصحّ إظهاره : ۲تمرین 

 : ]در نمونه های زیر[ اضمار فعل ناصب کجا واجب ، وکجا جایز است.ترجمه

 . هِتِجمَاألسدَ فی أ .۱

 : از شیر، در حالی که در بیشه اش است ، برحذر باش. ترجمه

 به تنهایی ذکر شده است.منه است. زیرا محذرٌحذف فعل جایز 

 و اإلحسانَ إلیه. . أخاك۲َ

 : به برادرت احسان کن  ترجمه

 . زیرا اغراء با واو عطف صورت گرفته استحذف فعل واجب است. 

 .لیۀُ اإلنسانِحِ هُ. الوفاءَ فإن۳َّ

 : مالزم وفا باش که آن زینت انسان است. ترجمه

 زیرا مٌغری به  به تنهایی ذکر شده است.   حذف فعل جایز است.

 .األعداءِ لَنازِبی مَقرَ. إیّاكِ أن ت۴َ

 : از نزدیک شدن به منزل دشمنان بپرهیز. ترجمه

 زیرا تحدیر با لفظ إیاک صورت گرفته است.  حذف فعل واجب است.

 سالنُ االجتهادَ االجتهادَ.. أیُّها الک۵َ

 : ای کاهالن تالش و کوشش کنید. ترجمه

 زیرا مُغری به تکرار شده است.  حذف فعل واجب است.

 م. کُاطوبِم فإنّ القومَ أحَکُالحِ. البدرَ البدرَ إلی س۶ِ
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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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 ، چرا که قوم شما را محاصره کرده اند . ابید بشتابید به سوی سالح هایتان: بشتترجمه

 ه است . زیرا مُغری به تکرار شد حذف فعل واجب است.

 . كَساعٍ  إِلَی الهَیجی  بِغَیرِ سِالحِ              هُ. أَخاكَ أَخاكَ إنّ مَن ال أخاً ل۷َ

، زیرا کسی که برادر ندارد مانند پیکار جویی است که بدون سالح به برادرت را دریاب: ترجمه

 نبرد می پردازد. 

 زیرا مُغری به تکرار شده است.   حذف فعل واجب است.

 اختصاص  -4-44

 . حوّل الجمل التالیۀ إلی صیغۀ االختصاص حیث تستطیع ذلك.۱تمرین 

 : جمالت زیر را در صورت امکان به اختصاص تبدیل کن. ترجمه

 . هِودَ بِأجُندِي مالٌ فَعِ یسَ. ل۱َ

 : اندوخته ای ندارم تا آن را ببخشم.ترجمه

 . هِبِ أجودَندي مالٌ فَعِ یسَالفقیرَ لَ أناَ

 لَما تَباطَأتُ فی مُراسَلَتِكَ. ۀِتابَكِعِلَلی و تُقعِدَنی عَنِ ا لَوال. ۲

: اگر بیماری و ناتوانی من از نوشتن، نبود }پاسخگویی{ به نامه هایت را به تأخیر نمی ترجمه

 انداختم.  

 در این جمله اختصاص کاربرد ندارد. 

 .الحِالتَّوانی إنّه آفۀُ الفَ نِ. خَلِّ ع۳َ

 سستی را فرو گذار که آن آفت موفقیت است. : ترجمه

 .الحِالتَّوانی إنّه آفۀُ الفَ نِعَ لِّخَ الکَسِلَ أنتَ

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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 .. إیّاكُم و الشَّرَّ فَتَندمُوا شرَّالنَّدَم۴ِ

 : ازشربپرهیزید که بسیار پشیمان می شوید.ترجمه

 أنتُمُ الناسَ إیّاكُم و الشَّرَّ فَتَندمُوا شرَّالنَّدَمِ.

 . الحاًفَ فتُصیبونَ ئامِالوِ راءَوَ عیاً. س۵َ

 : به دنبال توافق و سازگاری باشید تا به موفقیت دست یابید .ترجمه

 الحاً .فَ فتُصیبونَ ئامِالوِ راءَعیاً وَ: سَأقولُ نِطَم أبناءَ الوَکُلَ

 وا.دُشِرتَتَفَ رِبَلعِلِ هونَبِنتَ. قلَّما ت۶َ

 : به ندرت به پندها و عبرت ها توجه می کنید تا هدایت و راهنمایی شوید. ترجمه

 أنتُم مَعاشِرَ النّاسِ قلَّما تَنتَبِهونَ لِلعِبَرِ فَتَرتَشِدُوا.

 وا.دُشِرتَتَفَ رِبَلعِلِ هونَنتبِتَ البَم الطُّأنتُ
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 نتیجه گیری

محمدی ویرایش و بازنگری شده است دارای که توسط آقای حمید  4کتاب مبادئ العربیة جلد

ویژگی های فراوانی می باشد؛ از جمله این که برخی از قواعد که در متن اصلی کتاب ناقص است به 

 :طور کامل تر مطرح شده است و نیز تمرین هایی  که متن آن برگرفته از کتاب های دینی همچون

غررالحکم و دررالکلم و غیره می باشد بر زیبایی و ، صحیفه سجادیه، نهج الفصاحه، نهج البالغه، قرآن

تحلیل و بررسی تمرین های این کتاب هم دانش پژوهان را در  .اهمیت این کتاب افزوده است

 :و هم این که آنان را با گنجینه های بزرگ اسالم همچونیادگیری بیشتر صرف و نحو یاری می رساند 

غررالحکم و دررالکلم و غیره بیشتر مأنوس می سازد ، سجادیهصحیفه ، نهج الفصاحه، نهج البالغه، قرآن

و در این راستا اهمیت یادگیری صرف و نحو را با توجه به منابع دینی اسالم و رابطه ما با این منابع به 

 دانش پژوهان متذکر می شود.
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  :منابع و مآخذ

 ترجمه مکارم شیرازی ،قرآن کریم 

 نهج البالغه 

  بی تا.، اول، مکتبه فقیه، قم ،رتنبیه الخواطر و نزهة النواظ، ابن ابى فراس، ورام .1

انتشارات جامعه ، قم ،( ص ) الرسول آل عن العقول تحف، ، حسن بن علیشعبه حرانى ابن. 2

 ق. 1414، دوم، مدرسین

مالک، محمدمحی الدین محمد بن عبدهلل ابن ، شرح ابن عقیل، . ابن عقیل، عبداهلل بن عبد الرحمن3

 ش.1384، سوم، استقالل، تهران، عبد الحمید

، قم، به کوشش: سید مهدی رجائی، الکلم درر و الحکم غرر، بن محمد الواحد عبد، آمدى یمىم. ت4

 ق.1411، اول، هاالسالمی الکتب دار

 . ق1376، هشتم، امیر کبیر، تهران، سید حمید طبیبیان، فرهنگ الروس، . جر، خلیل5

 ش.1392، پنجم، سمت ،تهران، اعراب القرآن الکریم، . حاجی خانی، علی6

، مؤسسه آل بیت )ع(، قم ،الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه وسائل، ، محمد بن حسن. حرعاملی7

 .ق.1419، اول

 .ش1382، اول، سمت، تهران، 1قواعد عربی، . حسینی، سید محمد8

 .ش1388، اول، دار العلم، قم، )نحو(4مبادئ  العربیة جلدحل تمرینات ، . حسینی، طیبه سادات9

دفتر نشر فرهنگ ، ترجمه: احمد آرام، تهران ،الحیاه، . حکیمی، محمد رضا، محمد و علی حکیمی11

 ش.1381، اسالمی

 بی تا. ،ابوریحان، تهران، صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب، . خوانساری، محمد11

 ،حقوق اسالمی قم، ،ترجمه و شرح مبادی العربیة مسجد سرایی،حمید  محمود، ،خرسندی. 12

 .ش1387اول،

 .ش.1377، دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، لغت نامه دهخدا ،علی اکبر ،دهخدا. 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 
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 .ش.1389، اول، باز، تهران، صرف و نحو عربی، رسمی، عاتکه،. رسمی، سکینه14

 .ش1391، اول، زوار، تهران، المبادی دلیل، ضیغمی، علی ، . رضایی، ابوالفضل15

 .ش1375 ،هیجدهم، اسالم، تهران ٬. سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین سیاح16

یازدهم  دارالعلم، ،قم ،ترجمه سید علی حسینی ،4مبادی العربیه قسمت نحو،جلد  ،رشید ،شرتونی. 17

 .ش.1384،

، نهم، دارالعلم ،قم، 3ترجمه سید علی حسینی ج ،. ـــــــــــــــــ. مبادی العربیة قسمت نحو18

 .  ش1391

، قم، حمید مسجد سرایی، محمودخرسندی، 4ج، مبادی العربیه )بخش صرف(. ــــــــــــــــ.ــ 19

 . ش1387، اول، حقوق اسالمی

. تنقیح و إعداد حمید محمدی.  قم: دار 4. ـــــــــــــــــــ. مبادئ العربیة )بخش صرف(. ج21

 .ش1382لذکر: سیزدهم:  ا

 ،قم: دار الذکر، تنقیح و إعداد حمید محمدی، 4ج، ــــــــمبادئ العربیة )بخش نحو(. ــــــــــ21

 .ش1379،بیست یکم

 .ش1383،نهم ،دار العلم ،قم ،4. ـــــــــــــــــ.ــمبادئ العربیة )صرف و نحو(  ج22

  .ش1389،نهم ،دار العلم ،قم ،3نحو(  ج. ــــــــــــــــــمبادئ العربیة )صرف و 23

 .،ش1372،سوم ،اساطیر ،ترجمه و راهنمای مبادی العربیه، تهران ،. شریعت، محمدجواد24

 ،الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بیانه مع فوائد نحویه هامه ،. صافی، محمود ابن عبدالرحیم25

 ق.1418،چهارم ،دار الرشد موسسه االیمان ،دمشق بیروت

اول  ،انتشارات جامعه مدرسین ،قم ،علی اکبر غفاریمصحح:  ،الخصال، على بن محمد . صدوق،26

 ش.1362،

چهل  ،دار العلم ،قم ،صرف ساده به ضمیمه صرف مقدماتی ،. طباطبایی، محمد رضا27

 .ش1384،پنجم

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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 .ش1387،سوم ،بوستان کتاب ،قم ،تجزیه و ترکیب بالغت قرآن ،. ظهیری، عباس28

ق/ 1412 ،المختارات العربیهدار ،بیروت ،دیوان الحسین بن علی علیه السالم ،عبد الرحیم، محمد. 29

 م.1992

 . ش.1389،دوم ،مرکزبین المللی ترجمه و نشر المصطفی ،قم ،درسنامه صرف ،. عرب خرسانی، علی31

( صرف و 1العربیة)جامع الدروس  ،، میتراعباس زاده ،محمدی مزرعه شاهی، مجتبی ،. عربی، موسی31

 .ش.1391،اول ،پوران پژوهش ،تهران ،نحو

 . ش1374،پنجم ،امیر کبیر ،تهران ،فرهنگ عمید ،. عمید، حسن32

 ش.1387چهاردهم ،انتشارات شهاب ،قم ،ترجمه: الهی قمشه ای ،مفاتیح الجنان ،. قمی، عباس33

 ش.1388 ،سوم ،هاالسالمیدارالکتب  ،تهران ،کافی اصول ،. کلینی، محمد بن یعقوب34

 دار ،، تهراناألطهار األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار ،. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی۳3

 . االسالمیه الکتب

 ،هدار الکتب اسالمی ،تهران، . ـــــــــــــــــــــــ مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول36

 .ق1414

 .ش.1386،هشتم ،سازمان چاپ و نشردارالحدیث ،قم ،میزان الحکمه ،. محمدی ری شهری، محمد37

 .ش1374،هشتم ،دارالعلم ،زبان قرآن، قم ،. محمدی، حمید38

 .ش1387،شصت و ششم ،دارالذکر ،قم ،. ــــــــــــــــ صرف متوسط39

 ،عربیفن ترجمه: اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به  ،. معروف، یحیی41

 .ش1382،سوم ،سمت ،تهران

 ش. 1387،دوم ،بهزاد ،تهران ،فرهنگ فارسی ،. معین، محمد41

 ،اول ،موسسه آل بیت )ع( ،قم ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،حسین بن محمد نوری،. 42

 ق.1418
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 :ملخّص        

بحث فی اإلشتقاق و الصيغ . الصرف علم يدب العربیّفی األ الصرف و النحو من المباحث الهامّةإنّ 

قراءة  علم يبحث فی إعراب الکلمات و صحّةو يشتمل علی قواعد لنقل صيغ األفعال. و النّحو  العربيّة

األستاذ رشيد الشرتونی   فَألّمبادیء العربيّة كتاب أُلِّفَ حول الصرف و النّحو. ها. تالکلمات العربيّة و كتاب

هذا الکتاب األستاذ حميد  نَقّحَالرّابع.  ات المجلّدمل هذة المجلّدو أك ٬هذا الکتاب فی أربعة مجلّدات

محمّدی و أضاف إليه تمارين من القرآن و األحاديث و صحّح بعض األخطاء الموجودة فی هذا الکتاب 

حو مِن بداية النّ تنقيح حميد محّمدی )، المجلّد الرّابع ٬يتطرّق هذه الرّسالة إلی حلّ تمارين مبادیء العربيّة

 .(  إلی مبحث اإلختصاص

   التمارين. ، مبادیء العربيّة، النحو، الکلمات الرّئيسة : الصرف
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Abstract 

Among the most important topics in the field of Arabic literature are 

morphology and the Syntax which both of them include main topics. 

Morphology means the knowledge discusses about derivation and Arabic 

patterns and presents grammar for verbs. Syntax is the knowledge discusses 

about expression of words and the grammar of right spelling and right 

writing of the words. One the books have been written in this field and 

explained these topics is 'Mabadi al Arabia' which Professor Rashid al 

Shartooni has written it in four volumes and the last volume is the most 

complete. Given that this is a comprehensive book in the field of 

morphology and syntax and many scholars welcomed it, they have decided 

to edit and investigate it. One of those scholars is Hamid Mohammadi. He 

has added some topics to the text of the book and presented some other 

samples and exercises from the Holy Quran and Hadith more than original. 

Given that these Quranic and hadith practices have not been solved and it is 

used by a large number, it is necessary to analyze and solve it. This study 

tries to solve fourth volume of the book from the beginning to the topic of 

restrictive.  

 

Keywords: Morphology, Syntax, Mabadi al Arabia, Exercises. 
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 وزارة العلوم و البحوث و التکنولوجیا

 معارف القرآن الکریمجامعۀ علوم و 

 كلیۀ العلوم القرآنیۀ  فی میبد

 رسالۀ مقدمۀ لنیل درجۀ الماجستیر فی:

 العلوم القرآنیۀ

 موضوع الرسالۀ:

 حلّ تمارین مبادئ العربیۀ، المجلد الرابع، تنقیح حمید محمدي ) من بدایۀ النحو إلی مبحث اإلختصاص (

 الکاتبۀ:

 فاطمه خشت زر

 إشراف:تحت 

 بی محمدي مزرعه شاهیالدكتور مجت

هـ.ش۱۳۹۴
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