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الدّرُسٌ الأوّل «:حُروف مشبّهة بالفعل ولا النافیة للجنس »

« حروف مشبّهه بالفعل»:حروفی هستند که بر سر جمله اسمیه می آیند و«مبتدا »را به عنوان «اسم خود» با علامت منصوب(ــَـــًـ ،ــَ
ینِ  ،ـ ِـ ینَ ) و« خبر » را عنوان خبر خود بدون تغییر ( مرفوع ــُـــٌــ  ،انِ ،ونَ ) قرار می دهند.
 این حروف عبارتند از «:إنّ :قطعا –به راستی که – همانا » -أنَّّ :که  « - »-کَّأنّ  :گویی که – مثل اینکه » « -لکِنّ :ولی – امّا» «-لیتَّ :اای کاش » « -لَّعَّلَّّ  :شاید – امید است – باشد که »
مثال:إنَّ +اللهُ علیمٌ

إنَّ اللهَ علیمٌ ( الله اسم انّ ومنصوب  /علیم خبر إنّ ومرفوع )

لَیتَ  +المُسلمون َ مُتَّحدونَ

لَ یتَ المُسلمینَ مُتَّحدونَ ( :المسلمین  :اسم لیت ومنصوب به ی  /مُتّحدون  :خبر لیت ومرفوع به واو)

**انواع اسم حروف مشبّهه بالفعل:
-1اسم ظاهر:

-

إنَّ الصّلوةَ عَمودُ الدّینِ  ( :الصلوة  :اسم إنّ ومنصوب به فتحه)

لَعَلَّ هذا الطالب َ یَتَقَدَّ ُم فی دُروسِه ( هذا :اسم إنّ)
 -هرگاه ضمایر « ـهُ – هُما –هُم – ُهنَّ – کَ – کِ -کُما – کُم – کُنَّ – ی – نا » بر سر حروف مشبهه بیایند

-2فقط ضمیر بارز»
،نقش این ضمایر « اسم حروف مشبهه بالفعل» محسوب می شود .مثال:
::
ک اسم حروف مشبهه بالفعل )
إنَّکَ طالبٌ مِجتَهِدٌ ( َّ لَعَلَّهُم یَتَفَکَّرونَ ( :هُم اسم حروف مشببه بالفعل)انواع خبر حروف مشبهة بالفعل:
-1خبر مفرد :یعنی خبر حروف مشبهه یک اسم باشد.مثال:
ق الفاضلةَ زینةُ العُقَلاءِ دائِماً ( :زینة خبر إنّ  ،از نوع مفرد )
إنّ الأخلا َ )2خبر از نوع جمله:یعنی خبر جمله فعلیه ویا اسمیه باشد.مثال:
 إنَّ مُحَمَّداً کلامه بلیغٌ  ( :کلامه بلیغ خبرإنّ از نوع جمله) -لیتَ الشّبابَ یَعودُ  ( :یعودُ خبر لیت از نوع جمله)

)3خبر از نوع شبه جمله :هر گاه یک ترکیب « جارو مجرور » یا « ظرف زمان یا مکان » خبر برای « حروف مشبهه بالفعل باشد
» به آن خبر از نوع شبه جمله گفته می شود مثال:
إنَّ صَدیقَکَ مِنْ أفضَلِ النّاسِ  ( :من أفضل خبر إنّ ،از نوع شبه جمله)
کَأنَّ الموتَ فوقَ رَأسِنا :

(فوق خبر کَأنّ  ،از نوع شبه جمله)
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نکته:اصل در حروف مشبهه این است که ابتدا اسم آنها وسپس خبر ذکر گردد اما به  2شرط زیر خبر بر اسم مقدم می شود :
-1اسم نکره باشد  -2خبر شبه جمله باشد
مثال :إنَّ فی الدّارِ رَجُلاً  (:فی الدار خبر مقدم إنّ  ،رجلا اسم مؤخر ان )
لَعَلَّ فی سَفَرِکَ خَیراً  ( :فی سفر خبر مقدم لَعَلَّ ،خیراً اسم مؤخر لَعَلّ)

«« توضیحات تکمیلی در مورد حروف مشبهه»»
 -1إنَّّ :للتّاکید:

بالفعل:

برای تاکید جمله بعد از خود به کار می رود و به معنای «قطعاً ،همانا ،به درستیکه ،بیگمان» است؛ مثال:
﴿  ...إنَّ اللّهَ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحسِنینَ ﴾ اَلتَّوبَة12١ :
بیگمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمیکند.
«إنَّ »تکیه کلام عرب است ودر بیشتر جملات لازم نیست ترجمه شود و در تست اگر ترجمه نشود اشکالی ندارد.
 -2أنَّّ  :للرّبط ،للتواصل بین الجملتینِ :به معنای «که» است و دو جمله را به هم پیوند میدهد؛ مثال:
ل شَیٍ قَدیرٌ﴾ اَلْبَقَرَة252:
﴿قالَ أَعْ َلمُ أَنَّ اللّهَ عَلَی کُ ِّ
گفت میدانم که خدا بر هر چیزی تواناست.
تفاوت «إنَّ» و «أنَّ» این است که «إنَّ» اول جمله و «أنَّ» وسط جمله میآید.
(لأنَّ :للتعلیل ،برای بیان علت معمولاً «لِأَنَّ» به معنای «زیرا ،برایاینکه» است مثال:
پرسش :لِماذا ما سافَرْتَ بِالطّائِرَةِ؟ چرا با هواپیما سفر نکردی؟
پاسخِ :لأَنَّ بِطاقَةَ الطّائِرَةِ غالیَةٌ .زیرا بلیط هواپیما گران است).
-3کأَّنَّّ :للتّشبیه أو للتّردید :بیشتر برای تشبیه وهمانند سازی وگاهی برای ایجاد شکّ و تردید می آید
به معنای «گویا» و «مثل اینکه» است؛ مثال
﴿ کَأَ ّنَــهُنَّ الْیاقوتُ وَ الْمَرجانُ﴾ گویا آنها مانند یاقوت و مرجانند(.للتشبیه)
کأ نَّ عَل ّیاً قائمٌ :مثل اینکه علی ایستاده است (للشّک)منظور این است که من شک دارم علی ایستاده است.
)4لکنَّّ( :لتکمیل العبارة ولرفع الإبهام عن ماقبل)
به معنای «ولی و اما » برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام جملة قبل از خود به کار می رود ..مثال:
س وَل ِکنَّ أَکثَرَ النَّاسِ لا یَشْکُرونَ ﴾ اَلْبَقَرَة2٤٢:
﴿إِنَّ اللّهَ لَذو فَضلٍ عَلَی النّا ِ
بیگمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمیکنند.
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-5لیْتَّ(:للتّمَّنّی  ،لانرجو وقوعه ) به معنای «کاش» و «ای کاش» بیانگر آرزوست و به صورت «یا َلیْتَ» هم به کار میرود؛ مثال:
﴿وَ یَقولُ الْکافِرُ یا لَیْتـَـنی کُنْتُ تُراباً﴾ اَلنَّبأ٤١:
و کافر میگوید ای کاش من خاک بودم!
 -6لعَّلَّّ :للتّرجّی والرّجاء ):به معنی( شاید وامید است،چه بسا ) -برای امیدواری به کار می رود .مثال:
﴿إنّا جَعَلنا ُه قُرآن ًا *عَرَبیّ ًا لَعَلَّـکُ ْم تَعْقِلونَ*}-
بیگمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است شما خرددورزی کنید.

نکاتی پیرامون حروف مشبهه بالفعل:
نکته  :1اگر خبر لَعَلّ ولَیتَ فعل مضارع باشد باید به صورت « مضارع التزامی » ترجمه شود.مثال:
لَیتَ المُسلمینَ یَستَیقِظونَ مِنْ نَومِ الغَفلَةِ  :ای کاش مسلمانان از خواب غفلت بیدار شوند.لَعَلّهم یَتَفکَّرونَ :شاید آنها تفکر کنند.
نکته  :2اگر خبر لیت فعل ماضی باشد خبرآن به صورت « ماضی استمراری ویا ماضی بعید» ترجمه می شود.مثال:
لَیتَ الطّالبَ إبتَعَدَ عَنِ الکَسَلِ :کاش دانش آموز از تنبلی دوری می کرد –کرده بود.
نکته :3راه تشخیص دو حرف مشبهةٌ بالفعل إنّ و أنّ با « إنْ شرطیه» و « أن ناصبه»:
 -1إنّ :قبل از اسم و در ابتدای جمله دیده می شود:إنّ الموادّ الغذائیّة تؤثرُ فی قُدرةِ الجسمِ والعَقلِ.
ل شیءٍ قدیرٌ.
 -2أنّ:قبل از اسم و در وسط جمله می آید -:قالَ أعلَ ُم أنَّ اللهَ عَلی کُ ِّ
 -٢إنْ شرطیه :قبل از «فعل شرط» می آید وهمواره شروع کننده جمله است – إنْ تَنصُرواللهَ یَنصُرْکُم
جبْ عَلَی الإنسانِ أنْ یَحتَرِمَ والِدَیهِ.
 -٤أنْ ناصبه :همواره قبل از فعل مضارع ودر وسط جمله می آید – یَ ِ

نکته «:4ما» کافّه(بازدارنده)  :اگر این حرف (ما) به حروف مشبّهة بالفعل «إنّ و أنّ » متصل شود عمل حروف مشبهه را ساقط می
کند.یعنی جمله معمولی بوده ودارای مبتدا وخبر می باشد  .درضمن إنّما به صورت «تنها – فقط» ترجمه می شود که به آن «حصر» گفته
می شود.
مثال:إنّما المؤمنونَ إخوَةٌ :تنها مؤمنان با یکدیگر برادرند( .المؤمنون :مبتدا  /إخوة :خبر)
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نکته:5اگر بخواهیم جملاتی را که با ضمایر «منفصل مرفوعی هُوَ – هُما – هُم و.......أنا – نحنُ»شروع شده را با حروف مشبّهة بالفعل تغییر
دهیم.این ضمایر منفصل را به ضمیر متصل شان تبدیل می کنیم وبه «حروف مشبهة بالفعل» متصل می کنیم .
مثال:إنَّ  +أنتم +طالبون :إنّکُم طالبون ( :ضمیرکُم :اسم إنّ /طالبون:خبر إنّ)
-إنّ  +أنا  +فائزٌ  :إنّی فائزٌ  ( :ضمیر ی:اسم إنّ  /فائز :خبر إنّ)

-لای نفی جنس(ناسخة):

بر سر جمله اسمیه می آید ومبتدا را به عنوان اسم خود منصوب وخبر را به عنوان خبر خود مرفوع باقی می

گذارد .وبه معنای «هیچ .......نیست » است .مثال:
لالباسَ أجمَلُ مِنَ العافِیَةِ :هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست( .لباسَ :اسم لای نفی جنس ومنصوب /أجمل :خبر لای نفی جنس مرفوع)
**در مورد خبر لای نفی جنس باید بدانیم که :
مانند همه خبرها به سه صورت( مفرد  ،جمله  ،شبه جمله ) می آید وفقط در حالت مفرد مرفوع می باشد.
مثال  :مفرد :لافَقرَ أشَ ُّد مِنَ الجَهلِ

جمله:لاتلمیذَ حَضَرَ فی الصّفِّ .شبه جمله:لارَجُلَ فی البیتِ.
)1اسم لای نفی جنس همیشه مفتوح است-
)2اسم بلافاصله پس از لای نفی جنس می آید –

نکاتی در مورد اسم لای نفی جنس :

)٢نکره است.
 )٤ال وتنوین نمی گیرد.
)5هیچگاه اسم لا بر خبرش مقدم نمی شود.

نکته:گاهی اوقات خبر لای نفی جنس حذف می شود :مثال:
لاإلهَ إلّا اللهُ در اینجا خبر موجودٌ بوده که حذف شده است .ویا در عباراتی مانند لاشکَّ ،لابأسَ.......

نفی فعل مضارع:فعل مضارع را منفی می کند .لانذهَبُ :نمی رویم
نهی(ناهیة)+:مضارع مجزوم /ترجمه مضارع التزامی منفی لاتکتُبو:ننویسید
انواع «لا»

جواب:در جواب «أ وهل» به معنای « نه» می آید .هل أانتَ مُدرّس؟ لا ،أنا تلمیذ
نفی جنس:بر سر اسم می اید ومعنای«هیچ......نیست » می دهد.لارجُلَ فی البیتِ
ف المرءِ بالأدَبِ ولا بالنَّسَبِ
عطف (عاطفه):بین دو کلمه و به معنی « نه» به کار می رود .شر ُ
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**سوالات تستی **
-1عَّیّن الصحیح عن « لا » النافیة للجنس:
)1لاحیاءٌ وعفافٌ وأدبٌ إلّآ لِعَقلٍ ثابتٍ!

)2لا العزّةَ إلّا لربّنا الرّحیم الّذی له کلّ شیءٍ!

)٢لاأتَذکّرُ زمانَ ذَهابنا إلی تلک الجولة العلمیّة!

)٤لا شَعبَ من شعوب العالم إلّا وله طریقةٌ للعبادة!

 -2عَّیّن ما لانرجو وقوعه:
)1لعلّ الفوزَ حلیفُک فی الدّنیا!

)2کأنّ الخیرَ ینزل علیکَ قریباً!

)٢لیتَ النّجاحَ یَتَحَقّقُ فی حیاتک !

)٤یَدّعی أنّه کریمٌ لکنّ الواقع لایؤ ّیدُ ذلک !

-3کَّتَّبَّ َّ .....................علَّی السّبّورة :لیتَّ تلامیذنا .....................لإمتحانات نهایة السّنة »!:عَّیّن الصَّّحیح للفراغات:
)1المعلّمون – مستعدّون

)2المعلّمون – مستعدّین

)٢المعلّمین – مستعدّین

)٤المعلّمین – مستعدّون

-4عَّیّن « لا » لنفی الجنس:
)1الّذی لایعمل بجدٍّ لن یری النّجاح فی حیاته!

)2سلّمت علی صدیقی لا علی جمیع الحاضرین !

)٢یجب أن نعترف یأنّه لانفع فی مجالسة الجهّال !

)٤إنّ أخاه لایدرس فی البیت  ،بل فی المدرسة !

ف یَّدلّ عَّلی التّشبیه:
-5عَّیّن الحر َّ
)1لیتَ الفرصةَ تُغتَنَمُ لِیُستفادَ منها أکثر !

 )2کأنّ مزرعة القمحِ صفحةٌ ذَهبیّةٌ جمیلةٌ !

)٢کأنّ اللهَ لایَرحم ُ مَن لایرحمُ النّاسَ !

ل إلی الله تعالی !
)٤کأنّ الإنسان لایریدُ أن یَص َ

-6عیّن الخطأ فی نوعیّة « لا »:
)1هذه سنّةٌ قد جعلها الله بأنّه لا تقدّم مع الجهل! نافیة للجنس

)2لاتسمح للیأسِ أن یتسرّب فی نفسک!لا نافیة

)٢لایذهَبِ المؤمن إلی مجا لس السّوء! لاناهیة

)٤لاشی ء أجمل من الصبر عند مواجهة المشاکل! نافیة للجنس

-7عَّیّن حرفاً جاء لرفع الإبهام عن الجملة:
)1لاعجب أنّکَ نجحت لِأنّکَ درست جیّداً !

)2یقول المدیر:لعَلّ معلّمکم یجی ء الأسبوع القادم !

 ) ٢یا لیتنی لمْ أتّخ ْذ فُلاناً خلیلاً !

)٤کَأنّک مُتردّدٌ فی عملک ولکنّنی عازم علی مواصلة العمل!

-8عَّیّن « لا » النافیة للجنس:
)1لا تحسّر علی مافاتک حتّی دقیقة واحدة !

)2لادین لمن یسخر من أخیه أمام الآخرین !

)٢إنّ المؤمن لایکذب من أجل خشیة الله !

)٤جاءنی أصدقائی فی یوم میلادی بالورود لا بالحلویّات !
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-9عَّیّن الخطأ فی ال َّمحَّلّ الإعرابیّ:
«)1ولایحزنْک قولهم إنّ العزّة له جمیعاً » :فاعل ومرفوع – اسم « إنّ » ومنصوب
ی للمتّقین »:اسم « لا » النافیة للجنس – مجرور بحرف الجرّ
 « )2ذلک الکتاب لاریب فیه هد ً
)٢هل تعلم أنّ الدّلفین یبکی ویضحک کالأطفال ؟ :اسم « أنّ » ومنصوب – مجرور بحرف الجرّ
)٤إنّما الفخر لِعقل ثابت :اسم إنّ ومنصوب – صفت ومرفوع بالتبعیّة

-11عَّیّن ما لیس فیه یدلّ علی الإستمرار:
)1لعلّ الطالبات یتقدّمن فی شؤونهنّ الدراسیّة !

)2کان فی مدینتنا شابّ یفتخر الأهالی به افتخاراًکثیراً !

)٢لیت أبی رجع من سفرته قبل حفلة میلادی !

 )٤کان الشعراء الإیرانیون یسافرون إلی البلاد العربیّة !

-11عَّیّن عبارة النفی فیها أشدّ :
)1لایوجد کنزٌ أغنی من القناعة !

)2سلّمت علی صدیقی لا ععلی جمیع الحاضرین !

)٢لاتعش فی حیاتک کالّذی یأمر الناس بالبخل !

)٤یجب أن نعترف بأنّه لا نفع فی مجالسة الجهّال !

الدّرسُ الثّانی « :الحال (قیدحالت) »

به عبارات زیر بادقت توجه کنید:ت الطّالبَ المَسرورَ :دانش آموز خوشحال را دیدم (المسرور :صفت برای الطالب)
-1شاهد ُ
ت طالب ًا مسروراً :دانش آموز خوشحالی را دیدم (مسروراً:صفت برای طالباً)
-2شاهد ُ
ت الطّالبَ مسروراً  :دانش آموز را ،خوشحال دیدم (مسروراً ؟؟؟؟؟؟)/
-٢شاهد ُ
توضیحات :در جمله اول کلمه «المسرور» یکی از ویژگیها وصفات «الطّالب » رابیان می کند ونقش آن صفت است.
در جمله دوم نیز،کلمه «مسروراً» به عنوان صفت برای اسم نکره «طالباً» محسوب می شود.
ولی در جمله سوم کلمه «مسروراً» حالت وقوع «الطّالب» را هنگام وقوع فعل نشان می دهد.
به کلماتی که در جمله « حالت وکیفیت » یک اسم را(مبتدا -فاعل – مفعول –نایب فاعل).......در لحظه ی وقوع فعل بیان می کند « حال» می گوییم.مثال:یستَمعُ المؤمنُ إلی القرآنِ خاشِعاً(.مومن فروتنانه به قرآن گوش فرا می دهد).

حال درپاسخ به سوال ذهنی کلمه ی «کیفَ» می آید ومی تواند به صورت مفرد(یک اسم) یا به صورت جمله حالیه(فعلیه –اسمیه ) در جمله
بیاید.

)1حال مفرد

)2حال جمله(جمله حالیه)
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ن  ،ــِ ینَ)  « ،نکره» « ،مشتق» (اسم فاعل  /اسم مفعول ).....ویا هر کلمه ای که
)1حال مفرد: :اسمی است منصوب»( ــَـــًـ ،ــَ ی ِ
معنای وصفی داشته باشد.بیاید که حالت و کیفیت وهیئت «فاعل ،مفعول،مبتدا،خبر نایب فاعل)....را درحین وقوع فعل نشان می دهد.
حال در زبان عربی همان قید حالت در زبان فارسی است .مثال:
خَرَجَ التلمیذُ مِنَ الصّفِّ مُسرعاً :دانش آموز ازکلاس باشتاب (شتابان)خارج شد.-قُتِلَ الجُندیُّ فی ساحَةِ المَعرَکَةِ مَظلوماً:سرباز در میدان جنگ مظلومانه کشته شد.

تعریف صاحب حال(:ذوالحال)
صاحب حال همان «فاعل،یامفعول یانایب فاعل و».....است که کیفیت آن توسط «حال» بیان می شودکه همواره « معرفه » می باشد ودر
جمله مانند « مضاف و موصوف» نقش اصلی محسوب نمی شوند.مانند:النلمیذ(درنقش فاعل) –و الجندیّ (درنقش نایب فاعل) در مثالهای
بالا.

مطابقت حال با صاحب حال:

حال باید از نظر « جنس وتعداد »با صاحب حال خود مطابقت داشته باشد .مثال:مثال :1دَخَلَ المُعَلّمُ فی الصّفّ مسروراً .تطابق حال «المُعَلّم» با صاحب حال « مسروراً» هردو مفرد ومذکر
مثال :2تَجتَهدُ الطّالبتانِ فی أاداءِ واجباتهما مُجدَّتَینِ .تطابق حال «الطّالبتان » با صاحب حال «مُجدّتین» هردومثنی ومونث
مثال:3یَشتَغلُ الفَلّاحونَ فی المَزرَعَةِ نَشیطینَ  .تطابق حال « الفلاحونَ» با صاحب حال « نشیطینَ» هردو جمع ومذکر

نکته  :1همانطور که گفته شد «حال مفرد» اسمی مشتق است که دارای « معنای وصفی » می باشد.بنابراین اسم هایی که معنای وصفی
ندارند ویا اینکه از مصادر (ثلاثی محرد ومزید ) می باشد هرگز نمی توانند «حال مفرد » واقع شوند.
نکته :2توجه کنیم اگر در عبارتی « صاحب حال »یک اسم « جمع مکسر غیرعاقل»باشد حال آن به صورت مفرد م.نث به کار می رود.
مثال:رَأیتُ الأشجارَ فی الغابةِ مُثمِرَةً (:مُثمرةً :حال (مفرد مونث) /الأشجار  :صاحب حال (جمع مکسر غیرعاقل)
نکته :3اگر صاحب حال «ضمیر متکلم وحده » باشد ،حال را می توان به  2شکل « مفرد مذکر» و « مفرد مونث » آورد.
مثال -ذَهَبتُ إلی البیتِ « مَحزوناً – مَحزونةً»
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نکته :4اگر صاحب حال «ضمیر متکلم مع الغیر »باشد حال را می توان به ٤شکل «مثنی مذکر » «مثنی مونث» «جمع مذکر » «جمع
مونث»آورد.
مثال:ذَهَبنا إلی البیتِ « فَرحَینِ –فَرِحَتَینِ – فَرِحینَ – فَرحات »
نکته  :5دقت کنید حال جزو ارکان زاید جمله است وجمله بدون آن معنا دارد ولزوما هر اسم نکره ومشتق حال نیست وممکن است به
فراخور نیاز جمله نقشهایی چون مفعول  ،خبر افعال ناقصه  ،صفت ......را بپذیرد.
دقّت کنید نقش حال را با ترکیب وصفى  ،مفعول به  ،خبر أفعال ناقصه ( کان ،لیسَ ،صارَ ،أصبح) و مفعول دوم أفعال دو مفعولى( جَعَلَ :قرار
داد /،أَرَى :دید /أعطَى  :بخشید  /آتَى  :داد /وَهَبَ :بخشید  /مَنَحَ  :بخشید  /حَسِبَ  :پنداشت  /عَ َّلمَ  :یاد داد  /سَمَّی  :نامید  /وَجَدَ  :یافت /
س  :لباس پوشاند ) اشتباه نگیرید .
ظَنَّ  :گمان کرد َ /وعَ َد  :وعده داد  /أَدْخَلَ  :داخل در  ...کرد  /صَیَّرَ  :قرار داد  /کَسَى  :پوشاند  /أَلْبَ َ

مثال :1سَأَلَ القضاةُ رَجُل ًا مُتَّهماً رَجُلاً  :مفعول

مُتّهماً  :صفت

مثال :2سَأَلَ القضا ُة مُتَّهماً عن سبب عمله  :متهما :مفعول
مثال  :3کانَ اللهُ عَلیماً :علیماً:خبر فعل ناقصه
مثال :4صَیَّرَ الْغَیمُ الأرضَ بَعْدَ اغْبِرارٍ خَضِرة  :الأرض  :مفعول به اول  /خضرةً  :مفعول به دوم

)2حال جمله (جمله حالیّه) :حال به صورت جمله اسمیّه وفعلیِه:
 بَعَثَ اللهُ إلینا رَسولاً یأمُرُنا بالصّدقِ؛( :یأمُرُنا  :جمله وصفیه برای توصیف اسم نکره رسولاً می باشد)ن للدّرسِ نِهایةً ( یَظُنَّ  :جمله حالیه برای اسم معرفه « الطّالب »
 تَقَدّ َم الطّالبُ فی دروسه یَظُنُّ أ ّجمله حالیه در عبارات به دو شکل است )1 :جمله حالیه از نوع اسمیه

)2جمله حالیه از نوع فعلیه

)1جمله حالیه از نوع اسمیه :هرگاه یک جمله اسمیه که دارای مبتدا وخبر است حالت یک «اسم معرفه » رابیان کند  ،به آن (مبتدا
وخبر ) «جمله حالیه » گفته می شود.
نکته :هرگاه حال از نوع جمله اسمیه باشد به همراه « واو» می آید که به آن « واو حالیه »می گویند.
ن المَدرَسَةِ و هُم فَرحونَ ( :هُم مبتدا  /فرحون خبر  /و  :واو حالیه  /هم فرحون:جمله حالیه برای اسم معرفه
مثال :خَرَجَ التّلامیذُ مِ َ
«التلامیذ»)
ویژگیهای جمله حالیّه (از نوع اسمیه):
-1در جمله حالیه از نوع اسمیه باید مبتدا وخبر آن از نظر « جنس وتعداد» با صاحب حال خود مطابقت داشته باشد.مثال:
دَخَلَ المُعَلّمُ الصّفَّ و هو ضاحکٌ:.هو ضاحک:جمله حالیه اسمیه (هو – ضاحک )از نظر جنس وتعداد با « المُعَلّم» که صاحب حال استتطابق دارد.
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-2جمله حالیه از نوع فعلیه :هرگاه یک جمله فعلیه حالت یک اسم « معرفه /م را بیان کند به آن جمله حالیه از نوع فعلیه گفته می شود.
مثال:دَخَلَ الطّالبُ الصّفَّ یضحَک ( :یضحک جمله حالیه از نوع فعلیه)
نکات ترجمه ای مبحث حال:

الف  :حال مفرد :به صورت صفت حالیه زبان فارسی وبا پیشوند « با» یا با پسوند « ان » و « انه» وشبیه به آنها ترجمه می شود.
مثال :خَرَجَ الطّلابُ مِنْ جَلسَةِ الإمتحانِ فَرحینَک دانش آموزان از جلسه ی امتحان با خوشحالی خارج شدند.
ب)در ترجمه جمله حالیه بعد از آوردن عبارت « درحالی که » فعل جمله حالیه را به اشکال زیر را ترجمه می کنیم:
الف)ماضی ..........مضارع (جمله حالیه)

ماضی استمراری:شُجِّعَ التلمیذُ المثالیُّ فی الصّفِّ وهو یشعُرُ بالإفتخار :دانش اموز نمونه در

کلاس تشویق شد در حالی که احساس افتخار می کرد.
ب) ماضی ..........ماضی (جمله حالیه)

ماضی بعید :خَرَجتُ مِنَ البیتِ و قد طَلَعَتِ الشمسِ :از خانه خارج شدم درحالی که

خورشید طلوع کرده بود.
نکته :1یک صاحب حال(ذوالحال ) می تواند چندین « حال» داشته باشد.مثال:
یاأیتها النّفسُ المُطمَئنّة إرجعی إلی ربِّکِ راضیةً مرضیّةً  (.راضیه ومرضیة هر دوحال اند)
.1زمانی که حال جمله اسمیه باشد .وَصَلتُ إلی مَدینةٍ والنّاسُ نائمون
چه زمانی واو حالیه می آید؟

ب و قَد کَتَبَ درسَه.
.2زمانی که حال فعل ماضی مقرون به "قد" باشد .جَلَسَ الطال ُ
.3زمانی که حال فعل مضارع مجزوم باشد .جاء سعیدٌ ولَ ْم تطلع الشمسُ.
.4إن و لو شرط :ذهب الطالب الی المدرسة وإن کان مریضا .ٵنفقْ و لو بِدِرهَمٍ.

« سؤالات تستی »
-12عَّیّن ما لیس فیه الحال:
)1أسرع الطالب إلی البیت ماشیاً و عاجلاً !

)2وقفت فی الشارع مُتأمّلاً فی منظر جمیل !

)٢یستمع ُ المؤمنون إلی تلاوة القرآن خاشعین وینتَفعون به !

)٤أجاب الطالب إلی السؤال الّذی کان فرِحاً بذلک !

-13عَّیّن « واو » الحالیّة:
)1کان الطلاب یستمعون إلی الدّرس ویکتبون النِقاطَ الهامّةَ !

)2اُطلب العلم ولاتکسل فی ذلک !

)٢أحمد و أصدقاؤه یشاهدون فلماً اُسبوعیّاً !

)٤أجاب الطالب إلی السؤال و هو فرح بذلک !
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-14عَّیّن الحال :
)1جعل الله لنا فی الدنیا من کلّ الموجودات زوجین !

)2نسأل الله أن یجعل السکینة فی قلوب الخائفین !

)٢إندفع شباب المسلمین إالی مراکز العلم فرحین !

)٤کان طلاب مدرستنا فی أداء واجباتهم دؤوبین !

-15عَّیّن الحال یبیّن حالة الفاعل :
)1کان الناّس یحترمون « مذنباً» وهوتائبٌ عن ذنوبه !

)2حیاة العظماء مشعل للهدایة وهم خالدون فی التاریخ !

)٢یَنصح الوالد الشّباب مفسّراً آیةً من القرآن الکریم !

ل صباح فی المدرسة!
)٤لی صدیقٌ أراه حاضراً ک ّ

-16عَّیّن صاحب الحال مفعولاً :
)1قال الکفّار عن القرآن هازئین إنْ هو إلّا عبثٌ !

)2إجتهدی فی سبیل الخیرات متوکّلة علی الله !

)٢تستقبل الأمّ أولادها مشتاقین إلی رؤیتها جدّاً !

)٤اُنتخبنا للفریق العلمیّ للجامعة مسرورین !

-17عَّیّن الجملة الحالیّة:
ن أهل النار !
)2من خاف الناس لسانه فهو مِ ْ

)1الأفضل لنا ألّا نتدخّل فی موضوع یوقعنا فی المهلکة !
)٢شرح المدرّس الدّرس للطلّاب وهو یوضح لهم تفاسیر الموضوع !

)٤سألت الأمّ ولدها خائفاً :لم عبرت الشارع وحیداً!

-18عَّیّن الخطأ (حسب قواعد الحال):
)1وقفت أمام الجبل وأنا أتأمّل فی کثرة جماله !

)2رجعت اُختی منَ المدرسة عازماً أن تبدأ مطالعة دروسها !

)٢طلّاب صفّنا أکثر نجاح ًا من الآخرین وهم فرحون بهذا النجاح !

)٤کان السکّاکیّ من الأدباء وهو بدأ بالدراسة فی أواسط عمره !

الدّرسُ الثّالث«:الإستثناء و أسلوب الحصر»

** قاعده استثناء :به روش واسلوبی که در آن کسی یا چیزی از یک « حکم کلی» جدا می شود « ،قاعده استثناء» می گوییم.
کلمه «استثناء » مصدر باب « استفعال » وبه معنی «جدا کردن » می باشد.

ارکان استثناء:
ا)مستثنی منه

)2ادات استثناء (إلّا)
11

)3مستثنی

«جزوه قواعد عربی دوازدهم تجربی»

تهیه وتنظیم:سیف اله قلندری

@Arabicofkonkur_09357207577

 )1مستثنی منه
)1اسمی است که « مستثنی » از ان جدا شده است وهمواره در جمله قبل از « إلّا » می آید.
 « )2مستثنی منه » ممکن است یک اسم جمع یا مفرد » باشد  ،ولی در معنا ومفهوم باید « کلی تر وعام تر وجامع تر » از مستثنی
باشد.
 )٢در زبان عربی « مستثنی منه »مانند « مضاف – موضوف –صاحب حال » نقش اصلی محسوب نمی شود ومی تواند در جمله نقش هایی
چون؛ « فاعل – مبتدا – خبر – نایب فاعل و  ».....را به خود بگیرد.
)2حرف استثناء (إلّا) :حرف إلّا از ادات استثناء می باشد که « غیر عامل » بوده .به معنای « به جز – به غیر از » است.
نکته  :دقت کنیم که « ألّا » با إلّا » یکی نیست .در « ألّا » همزه بالای الف ولی در إلّا پایین الف می باشد.
« ألّا » مخفف « أن لا » بوده وبر سر فعل می آید مثال :ألّا نَع ُبدَ :اینکه عبادت نکنیم .ولی « إلآ » غالبا بر سر فعل نمی آید.

)1همان اسمی است که از مستثنی منه جدا شده است
)2بلافاصله پس از إلّا می آید.

« ویژگیهای مستثنی »

)٢منصوب است.
)٤در معنا ومفهوم جزئی تر وکوچکتر از مستثنی منه می باشد

)1حَضَرَ الزُّملاءُ فی صالةِ الإمتحانِ إلّا حامداً
مستنی منه

مستثنی

ادات استثناء

مثال:
)2یَغفرُ اللهُ الذّنوبَ إلّا الشّرکَ باللّه
مستنی منه

ادات استثناء

مستثنی

نکته مهم :هرگاه مستنی منه در جمله قبل از إلآ آمده باشد  ،إلّا از ادات استثناء محسوب می شود وکلمه بعد از إلّا همواره مستثنی
ومنصوب است.
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«اسلوب استثناء ونکات مرتبط با آن»
)1در اسلوب استثناء قطعا مستثنی منه داریم.
) 2هم در جملات مثبت ومنفی ( به شرطی که جمله قبل از إلّا کامل باشد )می آید .جاءالتلامیذ إلی الصفِّ ألّا مُحمداً
ما جاء التلامیذ إلی الصفّ إلّا محمد ًا
)٢در اسلوب اسثناء اعراب کلمه بعد از إلّآ همیشه منصوب (ـَــًـ  ،ـَینِ  ،ـِینَ است .فی هذا الصفّ لم ینجح أحدٌ إلّا المجدّین.

**راهکارهای تشخیص اسلوب استثناء ومستثنی منه:

)1هرگاه جمله قبل از « إلّا» مثبت (یعنی منفی و سوالی نباشد)ودرصورت منفی ارکان جمله قبل از إلا کامل باشد.
منفی (ما – لا – لم – لن – لیس ) سوالی یا استفهامی ( أ  ،هل ،کیف)..
مثال :کَرّمَ المُدرّسُ طُلّابَه فی المدرسةِ إلّا المُشاغبین( .طلاب :مستثنی منه إلّا:ادات المشاغبین :مستثنی ومنصوب )
ل – جمیع –أحد – بعض – الناس –شیء –عمل و  »....وکلماتی که معنای جمع داشته
)2هرگاه در جمله قبل ازإلآ کلماتی چون ؛ « کُ ّ
باشند در این صورت جمله غالبا دارای اسلوب استثناء وإلّا ادات اسثناء است .واگر قبل از إلّا (شیء وأحد ) آمد  %111مستثنی منه وجود
دارد مثال:
 لایَفوزُ أحدٌ فی هذه الدنیا إلّا صاحبَّ الهِمّةِ العالیة( .أحد :مستثنی منه  ،إلّا :ادات استثناء ،صاحب:مستثنی ومنصوب) نَجَحَ التّلامیذُ فی دروسِهم إلّا الّذین لَمْ یَدرسُوا جَیّداً( .التلامیذ :مستثنی منه  ،الا ادات استثناء  ،الّذینَ:مستثنی ومنصوب) -٢هرگاه بعد از إلّا ساختار ( ِمنْ  +ضمایر یا بعض  +ضمایر ،ه  ،هم وغیره) داشتیم مستثنی منه وجود دارد والا ادات استثناء است.
-

لن یَنجَحُ النّاسُ فی الحیاةِ إلا مجتهدینَّ منهم(.الناس :مستثنی منه  ،إلّآ :ادات استثناء  ،مجتهدین :مستثنی ومنصوب)
- ٤اگر ساختار جمله قبل از إلّا کامل باشد .مثال:

لایَخافُ المؤمنُ أحداً إلّااللهَ (أحداً :مستثنی منه إلّا :ادات  ،الله :مستثنی ومنصوب)نکته :لازم به ذکر است که برای تعیین علامت اسم بعد از إلا یکی از دوراه زیر را دنبال می کنیم:
)1ابتدا میبینیم که کدام یک از ارکان جمله قبل از « إلّا» حذف شده است؟
)2جمله را بدون « إلّا » در نظر میگیریم .اسم بعد از إلّا هرنقشی که گرفت  ،با توجه به نقش گرفته شده آن را حرکت گذاری می
کنیم.مثال:
ماشا َهدَ الرّجُلُ فی طریقه إلّا الفارسَ الذّکی  :بدون در نظر گرفتن إلّا کلمه الفارس « مفعول » می شود .پس حرکت « منصوب » می گیرد.
لم یکتبِ التمارینَ کلّها إ ّلا التلمیذُ السّاعی.بدون در نظر گرفتن إلّا کلمه التلمیذ فاعل می شود.پس باید مرفوع باشد.12
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نکته :کلمه ألّا (مخفف  :أن  +لای نفی )می باشد.که این کلمه بر سرفعل مضارع می آید و آن را با « إلّا » اشتباه نگیریم.
-أمَرَ الأبُ أولاده ألّایَکسِلوا فی أعمالهنَّ( :ألّا :مخفف « أن لا »می باشد  /آن لا یکسلوا)

** اُسلوب اختصاص وحصر***
« إلّا» در « اسلوب حصر »برای استثناء نمی آید .بلکه برای « اختصاص وحصر » است.
« حصر » یعنی :اختصاص دادن چیزی به کسی یا موضوعی

راهکارهای تشخیص اسلوب حصر:

 )1در جملات منفی که« مستثنی منه» آن حذف شده باشد.مثال:
لایحصل علی التّ قدّم ألّا من یحاولُ کثیراً( .دراین جمله مستثنی منه کلمه أحدٌ بوده است که حذف شده است).)2در جملات سوالی معمولا حصر وجود دارد .مثال :هل جزاء الإحسان ِ إلّا الإحسانُ(.خبر قبل إلّا به بعد إلّا منتقل شده است)
)٢اگر جمله قبل از إلّا ناقص باشد یعنی یک نقشی در جمله ذکر نشود « إلّا» حتما برای حصر واختصاص است.مثلا اگر فاعل از جمله
قبل از إلّا حذف شده باشد اسمی که بعد از إلّا می آید فاعل ومرفوع است واگر مفعول از جمله قبل از إلّا حذف شده باشد اسمی که بعد از إلّا
می آید مفعول ومنصوب است..و............................
 لاییأس مِن روح الله ِ إلّا القومُ الکاقرونَ (.دراین جمله فاعل قبل از إلّا نیامده است وکلمه قوم فاعل ومرفوع است.:)٤با استفاده از إنّما»:که در ابتدای جمله به صورت « فقط و تنها» ترجمه می شود .مثال:
إنّما قیمةُ المرءِ بأدَبِه(.ارزش انسان تنها به ادب است))5با استفاده از فقط :الله فقط یحکم بالعدلِ بین الناس(.فقط خداوند به عدالت میان مردم داوری می کند).

نکته ترجمه :جملات دارای اسلوب حصر به دو صورت می توان ترجمه کرد.
)1فعل رابه صورت« مثبت» ترجمه کنیم وإلّا را « تنها -فقط» ترجمه کنیم  )2فعل را به همان صورت« منفی »و « إلّا » را « جز ،مگر »
ترجمه کنیم.مثال:
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به صورت منفی :به پیشرفت دست نمی یابد مگر کسی که بسیار تلاش کند
لایَحصُلُ عَلی التّقَدُّمِ إلّا مَنْ یُحاوِلُ کَثیراً.
به صورت مثبت :فقط کسی که بسیار تلاش کند ،به پیشرفت دست می یابد.

« سوالات تستی »
-19عَّیّن الحصر :
)1یعیش النآس فی الدنیا براحة إلّا البخیل !

)2لایرید المعلّم أن یساعد أحداً إلّا المجتهدین !

)٢لم یضیّع عمره فی المعاصی إلّا المخطئ فی أعماله !

)٤یُخرج القرآن الإنسان من الیأس إلی الرّجاء إلّا الغافلین !

-21عَّیّن الإستثناء :
)1لن یحصل علی التّقدم إلّا من إجتهد وإبتعد عن الکسل !

)2لیست الحیاة إلّا مرحلة مملوءة بالمصاءب والمشاکل !

)٢لم تکن فی المجلّة إلّا قصّة عن المروءة والفتوّة !

)٤قال الطبیب لی :لکُلّ مرضٍ دواءٌ !

-21عَّیّن المستثنی منه محذوفاً:
)1لم یطلب شعب إیران شیئاً إلّا السّعادة !

)2لیست الدنیا شیئاً إلّا خَیال ًا عارضاً !

)٢ماوجدت فی المکتبة إلّا الکتب العلمیّة !

)٤ما نهیت أصدقائی عن الکذب إلّا سعیداً !

-22عَّیّن ما لیس فیه أسلوب الحصر :
 «)1لاییأس من روح الله إلّا القوم الکافرون »

)2لیس للإنسان إلّا ماسعی !

)٢حضر التلامیذ فی حفلة عید المُعلّم إلّا ثلاثة منهم !

 « )٤و ما الحیاة الدنیا إلّا لهو و لعب »

-23عَّیّن الخطأ عن إعراب المستثنی :
)1یا ولدی لا تستشر فی حیاتک إلّا العقلاءُ !

)2لم یشاهد رسول الله هناک إلّا جماعتین !

)٢إنّی لا أعرف اللغات العالمیّة إلّا اللغة العربیّة !

)٤لایفلح الناس فی الآخرة إلّا المؤمنین منهم !

-24عَّیّن المستثنی منه مفعول ًا:
)1قد إستع ّد التلامیذ لإختبار اللغة العربیّة إلّا إثنین منهم !

ی بعد فتح مکّة إلّا جماعة قلیلة !
)2آمن الکفّار بالنب ِّ

)٢دعا المدرّس طلّابه إلی حفلة میلاده إلّا الطالب المشاغب !

)٤یقول النّاس کلام الحقّ فی الحیاة إلّا الکذّاب !

-25عَّیّن المستثنی منه مذکوراً:
)1لایرسب فی امتحانات نهایة السّنة إلّا الّذی لم یجتهد فی دروسه !

)2لااُحبّ إلّا صاحب الخلق الکریم !

)٢لم یکتب التمارین کلّها إلّا التلمیذ السّاعی !

)٤غرس المزارعون فسائل کثیرة الیوم إلّاهذا الرجل !
14
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الدّرس الرّابع  «:المفعول المطلق »

**به ترجمه جملات زیر توجه کنید:
)1أستَغفِرُ اللهَ  :از خدا آمرزش می خواهم.
)2أستَغفِرُ اللهَ إستغفاراً صادقاً  :از خداوند قطعا (بی گمان ) آمرزش می خواهم.
)٢أستَغفِرُ اللهَ إستغفارَ الصالحینَ :از خداوند همچون درستکاران آمرزش می خواهم.

** مفعول مطلق :مصدری است منصوب ( ــــَـــــًــــ) از جنس فعل که برای« تاکید وقوع فعل »یا برای « بیان نوع عملکرد فعل
»می اید.
مفعول مطلق در زبان فارسی به صورت « قید تاکیدی یا قید بیانی » به کار می رود .ودر زبان عربی به دو دسته تقسیم می شود.

مفعول
مطلق:
مفعول مطلق تاکیدی

)1مفعول مطلق تاکیدی:

مفعول مطلق نوعی

به مصدری نکره  ،منصوب  ،واز جنس فعل مورد نظر که برای« تاکید وقوع فعل »به کار می رود وشک

وتردید را از بین می برد وهمواره بدون « مضاف الیه و صفت (مفرد /جمله وصفیه ) » می آید « ،مفعول مطلق تاکیدی » گفته می شود.

نکته  :در ترجمه مفعول مطلق تاکیدی از قیدهای « حتما – قطعاً -بی گمان – یقیناً – مسلم ًا » استفاده می کنیم.مثال:
)1کَلَّمَ اللهُ موسی تَّکلیماً :خداوند قطعا با موسی سخن گفت( .تکلیماً :مفعول مطلق تاکیدی ومنصوب)
)2اُذکروااللهَ ذکراً :خدا را حتما یادکنید ( ذکرا :مفعول مطلق تاکیدی ومنصوب)
 )٢شاهدتُ المعلم فی المدرسة مشاهدةً -معلم را قطعا در مدرسه دیدم ( .مشاهدة:مفعول مطلق تاکیدی)

)2مفعول مطلق نوعی:
(بیانی):

مصدر منصوب واز جنس فعل مورد نظر که برای « بیان نوع وکیفیت وقوع فعل » به کار می رود.
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)1به همراه صفت ( مفرد یا جمله وصفیه)
مفعول مطلق نوعی به دو صورت می آید :
)2به همراه مضاف إلیه

)1به همراه صفت:

*صفت مفرد :یعنی یک کلمه است ،جمله نیست ،نه اینکه مثنی ،جمع نیست:
نکته :صفت مفرد باید در چهارچیز تابع موصوف باشد ،جنس(تذکیر و تانیث) ،اعراب ،معرفه و نکره ،عدد(مفرد ،مثنی
جمع)=جامِع(ج=جنس ،ا=اعراب ،م=معرفه و نکره ،ع=عدد)
استغفرتُ اللهَ استغفاراً صادقاً :از خداوند صادقانه آمرزش خواستم .استغفار:مفعول مطلق نوعی – صادقا:صفت
فاصبِر صبر ًا جمیلاً  :به زیبایی صبر کن صبرا:مفعول مطلق نوعی

جمیلا:صفت

*صفت جمله( جمله وصفیه) :یعنی بعد از مصدر ،بلافاصله صفت بصورت جمله واقع می شود ،نه یک کلمه .جمله ای که بعد از اسم نکره
واقع شود ،جمله وصفیه نامیده می شود ،که در ترجمه آن از حرف ربط«که» ،یا «بطوریکه» و ...استفاده می کنیم.
نکته:اگر بعد از مصدر مورد نظر « جمله وصفیه بیاید » آن جمله وصفیه به صورت عادی ترجمه می شود .فقط قبل از آن عباراتی مثل:
« آنچنان که  ،به طوری که  ،به گونه ای که  ،به شکلی که» استفاده می کنیم .مثال:
مثال :1اُحِبُّهُ حُبّاً لایوصَفُ  :او را چنان دوست دارم که قابل وصف نیست( .حبا:مفعول مطلق نوعی لایوصف:صفت)
مثال:2قرأتُ آیاتِ القرآنِ قراءةً أٍّثَّرَت فی قلبی :آیات قرآن را چنان قرائت کردم که بردلم اثر گذاشت( .قراءة:مفعول مطلق نوعی أثّرت :صفت)
نکته :دقت کنید کلمه حتی حرفی مثل (فَّ  ،و َُّ ،ثمّ  ،لـِ  ،حتّی وغیره ) نباید بین جمله وصفیه وکلمه ما قبل فاصله بیندازد..مثال:
-وَقَفَ التّلامیذُ بعدَ لعبِهم قُربَ الجدارِ وُقوفاً لِیَستَریحوا.

(لِیَستَریحوا ؛ جمله وصفیه نیست ...وقوفا  :مفعول مطلق تاکیدی)

نکته:دقت کنید در جملات شرطی جمله وصفیه نداریم .مثال:
إنْ تساعدونی مساعدةً اُواصل طریقی دون تعب(.اگر به من قطعا کمک کنی راهم را بدون خستگی ادامه می دهم ).در این جمله کلمهمساعدة مفعول مطلق تاکیدی است ودقت کنید که فعل «اُواصل » جواب شرط است نه جمله وصفیه.
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.2به همراه مضاف إلیه:
 2إلیه « :مضاف إلیه » بیاید  ،چون مصدر « مضاف » واقع شده است همواره بدون « ال وتنوین » می آید.
مضافمطلق
همراهمفعول
هرگاه)بهبعد از
)2به همراه مضاف إلیه:

مثال :أنتم تُحسنون إلی المَساکین إحسانَ المُتَّقینَ ( .إحسان  :مقعول مطلق نوعی  /المُتّقین  :مضاف الیه )
توجه  :اگر بعد از مصدر مورد نظر « مضاف الیه » بیاید مصدر را ترجمه نمی کنیم واز قیودی مانند « مانند – مثل – همچون – شبیه »
استفاده می کنیم .
مثال :أستَغفِرُ اللهَ إستِغفارَ الصّالحینَ : .از خداوند همچون درستکاران آمرزش می خواهم.
-إبتَسَمَ المُعَلِّمُ تلامیذَه إبتسامَ الأبِ الحَنونِ: .معلم به دانش آموزانش همچون پدری مهربان لبخند زد.

نکته :در تعیین مفعول مطلق حتما باید مصدر مورد نظر از جنس فعل باشد.
أنعَمَ الله ُ عَلی عبادِه نِعَماً کثیراً ِ :نعَماً :مفعول دوم /کثیرا :صفت
جاهِدوا فی سبیل اللهِ إجتهاداً :اجتهادا نمی تواند مفعول مطلق باشد چون مصدر فعل جاهدوا نمی باشد ..فعل جاهدوا از باب مفاعله است
ومصدرش می شود مجاهدة...
نکته :همانطور که گفته شد « مفعول مطلق (تاکیدی -نوعی) همواره مصدری از جنس فعل های ثلاثی مجرد ومزید می باشد.
بنابراین همواره یک اسم جامد می باشد.یعنی نمی تواند یک اسم مشتق( اسم فاعل – اسم مفعول و).......باشد.مثال:
 -إجتَهِدوا فی دُروسکم مُجتَهداً( .مجتهدا نمی تواند مفعول مطلق باشد به جهت اینکه مصدر نیست اسم فاعل ومشتق است.

** حذف عامل مفعول مطلق:
گاهی عامل مفعول مطلق یعنی فعل ماقبل ازجمله حذف می شود.
اجتهادا ،مرحبا ،عجبا ،سمعا و طاعة ،حقا ،أصلا ،حمدا ،شکرا ،جدا ،ایضا ،صبرا ،حتما ،یقینا ،قطعا ،مهلاوغیره.....
این کلمات منصوب اگر در جمله نقش دیگری نداشته باشند؛ مفعول مطلق می باشند.
مثال :حمدا لله علی نعمائه .توجه:
توجه :حقا" و جدا" به شرطی مفعول مطلقند که در معنای "واقعا" باشند:
أنت أخی حقًّا ⇦ .مفعول مطلق
إنّ للوالدین حقّا علینا ⇦ اسم مؤخّر إنّ
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صَبَرَ المومنُ علی المعصیةِ و اِنّ صبرَهُ صبرٌ محمود:صبر اول :از جنس فعل صَبَرَ است و منصوب است ،ولی در اینجا اسم اِنّ هست و منصوب و ربطی به مفعول مطلق بودن ندارد.
صبرٌ دوم:منصوب نیست بلکه مرفوع است.
اذا کانَ صَبرُکَ صبراً جمیلاً یُوَفِّقُکَ اللهُ فی الدّنیا و الآخرةصبراً هم جنس با صَبرُ اول هست ،ولی صَبرُ اول اسم است ،نه فعل ،لذا هم جنس با فعل نیست .در حالیکه در مفعول مطلق گفتیم که باید
همجنس با فعل باشد.

نکته:مفعول مطلق در مقطع سوالات تستی هرگز علامت ال نمی پذیرد و همواره به صورت "مفرد" می آید و هیچ وقت از اسم های مشتق
( اسم فاعل ،اسم مفعول) ساخته نمی شود .چون تمام مصادر از نوع جامد هستند!

مصادر ثلاثی مزید:
فعل ماضی

فعل مضارع

فعل امر

مصدر(باب)

فعل ماضی

فعل مضارع

فعل امر

مصدر(باب)

.1أفعَّلَّ

یُفعِلُ

أَّفعِلْ

إفعال

.5تَّفاعَّلَّ

یَّتَّفاعَّلُ

ل
تَّفاعَّ ْ

تَّفاعُل

.2فَّعَّّلَّ

یُفَّعِّلُ

فَّعِّلْ

تَّفعیل

..6إفتَّعَّلَّ

یَّفتَّعِلُ

إفتَّعِلْ

إفتعال

ل
.3فاعَّ َّ

ل
یُفاعِ ُ

فاعِلْ

مُفا َّعلَّة(فِعال) .7إنفَّعَّلَّ

یَّنفَّعِلُ

إنفَّعِلْ

إنفِعال

ل
.4تَّفَّعَّّ َّ

یَّتَّفَّعَّّلُ

تَّفَّعَّّلْ

یَّستَّفعِلُ

إستَّفعِلْ

إستِفعال

تَّفَّعُّل

.8إستَّفعَّلَّ

نکته  :نام دیگر باب مُفاعلة « فِعال» است.که از هر دو می توان در ساخت مفعول مطلق استقاده کرد.مثال:
جاهَدَ المُجاهدونَ فی المَعرَکَةِ مُجاهَدَ َة (جِهادَ) المُنتَصِرینَ.
*مهمترین مصادر ثلاثی مجرد:
فعل ماضی

فعل مضارع

مصدر

فعل ماضی

فعل مضارع

مصدر

ذَّهَّبَّ

یَّذهَّبُ

ذَّهاباً

شَّکَّرَّ

یَّشکُرُ

شُکراً

کَّتَّبَّ

یکتَّبُ

کِتابَّةً

صَّبَّرَّ

یَّصبِ ُر

صَّبر ًا

قَّرَّأَّ

یَّقرَّأُ

قِراءَّ ًة

ل
قا َّ

یَّقولُ

قَّولاً

نَّظَّرَّ

یَّنظَّرُ

نَّظرَّةً

عاشَّ

ش
یَّعی ُ

عَّیش ًا

ذَّکَّرَّ

یَّذکُرُ

ذِکراً

ضَّرَّبَّ

یَّضرِبُ

ضَّرب ًا

فَّتَّحَّ

یَّفتَّحُ

فَّتح ًا

سَّجَّدَّ

یَّسجُدُ

سُجوداً
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** تیتر های مهمی که برای مفعول مطلق تاکیدی ونوعی در تستها به کار می رود:

*عیّنِ المفعول المطلق للتوکید:
*عیّنْ ما فیه تأکید عَلی وقوع الفعل:
* عیّنْ ما جاء لرفع الشک عن وقوع الفعل:

« مفعول مطلق تاکیدی» :

* عیّنِ التأکید للفعل :
* لمّا نشکّ نقول :
*عیّنْ ما فیه إهتمام و عنایة عَلی «وقوع الفعل» فقط

*عیّنْ للفراغ ما « یبین » کیفیة وقوع الفعل.
*عَیّن ما فیه بیانٌ عن الفعل.

« مفعول مطلق نوعی» :

*عَیّن المفعول المطلق للبیان.
*عَیّن کَلِمَةً تَدُلُّ عَلی کیفیّیة وقوع الفعل.

« سؤالات تستی »

-26عَّیّن ما فیه تأکید علی وقوع الفعل:
)1من ذاالذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له !

)2حاول هذالتلمیذ فی دروسه لیلاً ونهاراً حتی یکتسب درجات عالیة فیها !

)٢یفتح الله للمؤمنین فتحاً مبیناً حتّی یصمدوا أمام المشکلات برؤوس مرفوعة ! )٤إهتمّ المسلمون بالأعیاد إهتمام ًا بالغ ًا !
-27عَّیّن ما لیس فیه المفعول المطلق :
)1اُذکروا نعمة الله علیکم ذکراً  ،إذ جعل فیکم أنبیاء !
)٢أحبّ أن تناقشوا الموضوع مناقشةً علمیّةً !

)2علّم الرّجل الطلّاب علماً کثیراً للسعادة !
)٤الشّباب المخلصون یخدمون وطنهم خدمة جلیلةً !
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-28عَّیّن المفول المطلق للنّوع:
)1أحدثت هذه المشکلة القلق إحداثاً فی قلوبنا مرّة اُخری !

)2وقف التلامیذ بعد لعبهم قرب الجدار وقوفاً لیستریحوا !

ی إستقبال الصدیق الحنون !
)٢إستقبل التلامیذ زمیلهم المثال ّ

)٤التّلامیذ المجدّون یساعدون أصدقاءهم فی الدروس مساعدة !

-29لمّا نشکّ ُ فی تألیف المعلّم  ،نقول :
)1المعلّم یؤلّف حاذق َا

)2ألّف المعلّم کتاباً

)٢ألّف المعلّم تألیف ًا

)٤الکتاب اُلِّفَ سریعاً

-31عَّیّن ما یرفع الشّک عن وقوع الفعل :
)1إنّ المعلّم یربّی هؤلاء الیتامی تربیة الأب الحنون !

)2إنْ غیّرت نفسک تشاهد تغییراً فی العالمَ !

)٢إن تساعدونی مساعدة اُواصل طریقی دون تعب !

)٤یا أیّها العلماء لاتجادلو الجاهل مجادلة طویلة !

-31عَّیّن الصحیح للفراغ لبیان نوع الفعل  « :أحسنوا إلی من أساء إلیکم : !....................
)1محسنین

)2إحساناً

)٢إحسان المحسنین

)٤حُسناً جمیلاً

-32عَّیّن المفعول المطلق یخبرنا عن کیفیّة وقوع الفعل :
)1قرأت آیات من القرآن قراءة تؤثّر فی القلب !
)٢إنتصر المجاهدون فی ساحة المعرکة إنتصاراً !

)2نحترم معلّمینا إحتراماً لأنّهم یربوّننا لمستقبل بلادنا !
)٤ضیّعت النعم تضییعاً بالإستفادة غیر الصحیحة منها !
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پاسخنامه تشریحی:
«.1گزینه  .»4بررسی سایر گزینه ها:اسم لای نفی جنس تنوین و

«٢لام از نوع نافیه است لایکذب(دروغ نمی گوید) ،گزینه «٤

ال نمی گیرد (ردگزینه های 1و،)2اسم لای نفی جنس منصوب

لا»بین دوکلمه وبه معنای « نه » از نوع عاطفه است.

است (رد گزینه ،)1بعد ازلای نفی جنس اسم می اید نه فعل

«.9گزینه  .»4همانطور که گفتیم هرگاه «ما»کافه بر سر إنّ آمد

گزینه(  )٢لاأتذکرفعل مضارع منفی است (به خاطر نمی آورم)

آن را از عمل باز می دارد درواقع بعد از ان مبتدا وخبر داریم نه

 «.2گزینه .»3صورت تست از ما خواسته مشخص کنید آنچه را

اسم وخبر ،کلمه الفخر :مبتدا ومرفوع /ثابت:صفت ومجرور

که امید به وقوع آن نیست ،همانطور که گفتیم کلمه « لیت »

بالتبعیة به جهت اینکه کلمه عقل توسط حرف جرّ «ل» مجرور

برای آرزوهای دست نیافتنی به کار می رود.

شده است.

 «.3گزینه  .»1بررسی سایر گزینه ها :در جای خالی اول ما به

«.11گزینه . »1صورت تست از ماخواسته کدام گزینه دلالت بر

فاعل نیاز داریم ،جمع مذکر سالم درحالت مرفوعی «ون» می

ماضی استمراری ندارد.همانطور که گفتیم هرگاه لعل به همراه

گیرد (رد گزین ه های ٢و،)٤در جای خالی دوم نیاز به خبر لیت

فعل مضارع اید به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.گزینه 1

است ،خبر لیت هم مرفوع است وجمع مذکر سالم در حاالت

لعل....یتقدمن  :امید است پیشرفت کنند .بررسی سایر گزینه

مرفوعی «ون » می گیرد (ردگزینه 2و)٢

ها:گزینه 2کان .یفتخر(افتخار می کرد)،گزینه  ٢لیت.....رجع(ای
کاش برمی گشت) گزینه ،٤کان ....یسافرون (مسافرت می

«.4گزینه .»3دراین گزینه لانفع:لا :لای نفی جنس ،نفع :اسم لا

کردند)هر  ٢ماضی استمراری است.

)بررسی سایرگزینه ها:گزینه 1لایعمل (کار نمی کند)«لا »
نافیه،گزینه 2لا ،بین دوعبارت آمده وبه معنای «نه »از نوع عاطفه

«.11گزینه  »4صورت تست از ما عبارتی را خواسته که در آن

،گزینه  ٤لایدرس (درس نمی خواند )لا از نوع نفی است.

نفی شدیدتر وبیشتر باشد!همان طور که می دانیم در لای نفی
جنس نفی از همه شدیدتر وبیشتر است.گزینه  )٤لای نفی

 «.5گزینه .»2صورت تست از ماخواسته کدام حرف دلالت بر

جنس:واجب است به اینکه اعتراف کنیم هیچ سودی در

تشبیه دارد همانطور که گفتیم کلمه «کأنّ» برای تشبیه وتردید

همنشینی با انسانهای نادان نیست

به کار می رود.وفقط در گزینه  2دلالت بر تشبیه دارد ترجمه:گویا
مزرعه گندم همچون صفحه زیبای طلایی است.اما در گزینه های

.گزینه «1لا« از نوع نافیه لایوجد(وجود ندارد)،گزینه «2لا»بین

٢و ٤دلالت بر شک وتردید دارد.

دو کلمه وبه معنای « نه»از توع عاطفه،گزینه ،٢لاتعش(زندگی
نکن)ناهیه

 «.6گزینه  .»2در این گزینه با توجه به علامت سکونی که در
آخر فعل هست متوجه می شویم که « لا» از نوع ناهیه

«.12گزینه .»4همانطور که گفتیم هرکلمه مشتق ومنصوب لزوما

است.ترجمه:به نامیده اجازه نده در وجود تو نفوذ کند.

حال نیست وممکن است نقشهای دیگری از جمله فاعل،مفعول
خبر فعل ناقصه وغیره را بپذیرد.در گزینه « ٤فرحاً»خبر کان

«.7گزینه  »4صورت تست از ما خواسته کدام حرف برای رفع

است.ترجمه:دانش اموز به سوالی که از آن خوشحال بود پاسخ

ابهام از جمله به کار می رود .تنها حرفی که برای ابهام به کار می

داد..بررسی سایرگزینه ها:در گزینه ها 1و2و ٢به ترتیب کلمات

رود حرف «لکنّ »است .ترجمه گزینه :٤گویا تو در (انجام )کارت

ماشیاً،متأمّلاً،خاشعین نقش حال دارند

تردید داری،اما من به ادامه کار مصمم هستم).
«.8گزینه « .»2لا»نفی جنس ،دین اسم لا،بررسی سایر گزینه
ها:گزینه « 1لا»از نوع نافیه است لاتحسّر(حسرت نخور) ،گزینه
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«.13گزینه : »4واو حالیه معمولا بعد از آن ضمیر ویا اسم میاید

«.19گزینه . »3همانطور که گفتیم حصر در جملاتی منفیمی

ویه جمله مستقل دارای مبتدا وخبر است.بررسی سایر گزینه ها:

آید که مستثنی منه محذوف باشد وارکان جمله قبل از إلّا کامل

گزینه («)1و»فعل یکتبون روبه یستمعون وابسته کرده است.

نباشد.در گزینه  ٢فاعل فعل لم یضیع به بعد إلّا منتقل شده

گزینه(«)2و»فعل لاتکسل رو به فعل اُطلب .وابسته کرده

است.وارکان جمله قبل از إلّا کامل نیست.ترجمه:تباه نکره عمرش

است.گزینه («)٢و»صرفا «أصدقائه» رو به «أحمد» وابسته کرده

را در گناهان به جز انسان خطاکار در کارهایش .درسایر گزینه ها

است.

ارکان جمله قبل از إلا کامل ودارای اسلوب استثناء است.

«.14گزینه  »3فرحین:حال ومنصوب به ی ترجمه :جوانان

«.21گزینه  »4دراین گزینه ارکان جمله قبل الا کامل ومثبت

مسلمان به سوی مراکز علم با خوشحالی رهسپار شدند.بررسی

است.الموت :مستثنی  /ومرض:مستثنی منه بررسی سایر گزینه

سایر گزینه ها:گزینه  2خائفین مضاف الیه ومنصوب  ،گزینه ٤

ها:گزینه  1فاعل فعل لن یحصل بعد الامنتقل شده است.گزینه 2

دؤوبین:خبر کان.

خبر لیس به بعد الاّمنتقل شده است.گزینه  ٢اسم مؤخر کان به
بعد الّا منتقل شده است.

«.15گزینه  »3صورت تست از ماخواسته کدام گزینه حال
،حالت فاعل رابیان می کند منظور این است در کدام گزینه

«.21گزینه «: »3صورت تست از ماخواسته در کدام عبارت

صاحب حال فاعل است.در گزینه  ٢مفسرا:حال /الوالد صاحب

مستثنی منه محذوف است.درواقع منظور این است در کدام

حال وفاعل است،بررسی سایر گزینه ها:گزینه  1هوتائب :حال

گزینه اسلوب حصر وجود دارد.در گزینه  ٢مفعول فعل وجدت به

/مذنبا:صاحب حال ومفعول ،گزینه  2هم خالدون:حال/العظماء

بعد الامنتقل شده است.ترجمه:نیافتم در کتابخانه به جز کتابهای

صاحب حال ومضاف الیه،گزینه  ٤حاضراً :حال /صدیق :صاحب

علمی.بررسی سایر گزینه ها:گزینه  1السعادة:مستثنی

حال ومبتدای مؤخر.

ومنصوب/شیئاً:مستثنی منه ،گزینه  2خیالاً :مستثنی
/شیئاً:مستثنی منه ،گزینه ٤سعیداً:مستثنی  /أصدقاء:مستثنی

«.16گزینه  »3مشتاقین :حال/أولاد:صاحب حال ومفعول،بررسی

منه.ممکن است سوال به ذهن خطور کند چرا کلمه شیئاً در

سایر گزینه ها:گزینه  1هازئین:حال /الکفار:صاحب حال

گزینه های 1و 2مستثنی منه است درحالیکه طبق قاعده

وفاعل،گزینه  2متوکلة حال /وضمیر ی در اجتهدی صاحب حال

مستثنی منه از مستثنی باید عام تر باشد حال انکه شیئاً مفرد

وفاعل،گزینه  ٤مسرورین :حال/وضمیر نا در فعل اُنتخبناصاحب

است.پاسخ :نکره دلالت بر کثرت دارد.

حال ونایب فاعل.

«.22گزینه  »1این گزینه دارای اسلوب استثناء

«.17گزینه  »3هو یوضح :جمله حالیه،ترجمه:معلم درس را برای

است.ثلاثة:مستثنی /التلامیذ:مستثنی منه امادر سایر گزینه اسلوب

دانش آموزان شرح داد درحالی که برای آنها تفسیرهای موضوع را

حصر وجود دارد.

توضیح می داد.بررسی سایر گزینه ها:گزینه  1فعل یوقعنا جمله
وصفیه برای اسم نکره موضوع ،گزینه  2هو من أهل النار جواب

«.23گزینه . »1دراین گزینه مفعول فعل لاتستشر به بعد الّا

شرط ومهمتر اینکه جمله حالیه به همراه «ف» نمی آید.گزینه ٤

منتقل شده است والعقلاء بایدبه صورت منصوب باشد.نه مرفوع.

کلمات خائف ًا ووحیداً حال مفرد.

«.24گزینه .»3مستثنی :الطالب/طلاب:مستثنی منه ومفعول

«.18گزینه  »2همانطور که گفتیم حال باید با صاحب حال از

.بررسی سایر گزینه ها:گزینه  1إثنین :مستثنی /التلامیذ:مستثنی

نظر جنس و عدد مطابقت کند.در گزینه  2کلمه عازما حال است.

منه وفاعل ،گزینه  2جماعة:مستثنی /الکفار:مستثنی منه وفاعل

وبه لحاظ جنس با صاحب حال که کلمه اخت هست مطابقت

،گزینه  ٤الکذاب:مستثنی /الناس:مستثنی منه وفاعل.

نکرده است شکل صحیحش «عازمة» است.
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«25گزینه  »4صورت تست از ماخواسته است در کدام گزینه

«.31گزینه  »1صورت سوال از ماخواسته در کدام عبارت مفعول

مستثنی منه ذکر شده است درواقع منظور این است کدام جمله

مطلق تاکیدی وجود دارد.در گزینه مساعدة:مفعول مطلق تاکیدی

دارای اسلوب استناء است.در گزینه  ٤هذا:مستثنی

ترجمه:اگر به من قطعا کمک کنی ،راهم را بدون خستگی ادامه

/المزارعون:مستثنی منه.امادر سایر گزینه مستثنی منه محذوف

می دهم.بررسی سایر گزینه ها:گزینه  2ترییة:مفعول مطلق

وجملات دارای اسلوب حصر است.ودر گزینه های 1و2و ٢به

نوعی/الاأب:مضاف إلیه  ،گزینه  ٢تغییراً مفعول  ،گزینه ٤

ترتیب نقشهای فاعل،مفعول،فاعل بعه بعد إلّا منتقل شده است.

مجادلة:مفعول مطلق نوعی /طویلة:صفت.

«.26گزینه  »4صورت تست از ماخواسته در کدام گزینه مفعول

«.31گزینه  »3سوال از ما مفعول مطلق نوعی خواسته است.ک

مطلق تاکیدی وجود دارد.گزینه  ٤إهتمام ًا مفعول مطلق تاکیدی

هصفت داردویا مضاف إلیه.ولی همواره باید دقت کنیم که مصدر

ومنصوب.بررسی سایر گزینه ها:گزینه  1قرضاً:مفعول مطلق نوعی

داده شده حتما مصدر فعل جمله باشد.در این عبارت « أحسنو»

/حسناً:صفت ،گزینه:2در این گزینه مفعول مطلق وجود

فعل امر از باب إفعال است  ،پس مصدرش می شود« إحسان

ندارد.گزینه  ٢فتحا:مفعول مطلق نوعی/مبیناً:صفت.

»وچون در این تست ما به مفعول مطلق نوعی نیاز داریم باید پس
از إحسان صفت امده باشد یا مضاف إلیه.واین نکته فقط در گزینه

«.27گزینه  »2در گزینه 2مفعول مطلق أع ّم از تاکیدی ونوعی

 ٢به چشم می خورد.دقت کنید گزینه  1هرچند از باب افعال

وجود ندارد.کلمه علماً:مفعول دوم برای فعل علّم است.بررسی

است ولی مصدر نیست بلکه اسم فاعل است.ودر گزینه ()٤هم

سایر گزینه ها:

«حسناً» اصلا مصدر منصوب از باب «إفعال» نیست.

گزینه :1ذکراً:مفعول مطلق تاکیدی ،گزینه  ٢مناقشة:مفعول

«.32گزینه .»1منظور از کیفیت وقوع فعل مفعول مطلق نوعی

مطلق نوعی /علمیة:صفت فگزینه  ٤خدمة:مفعول مطلق

است.گزینه  1قراءة:مفعول مطلق نوعی /تؤثر:جمله

تاکیدی/جلیلة:صفت.

وصفیه.بررسسی سایر گزینه ها:در گزینه های 2و٢و ٤به ترتیب

«.28گزینه  »3استقبال:مفعول مطلق نوعی /الصدیق:مضاف إلیه

کلمات إحتراماً  ،إنتصاراً ،تضییعاً مفعول مطلق تاکیدی هستند.

ترجمه:دانش آموزان از همکلاسی نمونه شان به مانند دوست
مهربان استقبال کردند.بررسی سایر گزینه ها :در گزینه های
1و2و٤کلمات إحداثاً ،وقوفاً ،مساعدة به ترتیب مفعول مطلق
تاکیدی هستند.
«.29گزینه  »3صورت تست از ماخواسته در کدام گزینه مفعول
مطلق تاکید وجود دارد.در گزینه  ٢کلمه تالیفاً مفعول مطلق
تاکیدی.

** النَّجاحُ مَّعَّکُم **
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