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 درس هشتم : معلوم مجهول

 فعل مجهول -2 فعل معلوم -1فعل با توجه به فاعلش به دو دسته تقسیم می شود : 

 کَتَبَ علیٌّ الدرَسَ .است مشخصو  معین ،فاعلو  شده ذکر درجملهفاعل : فعلی است که  معلوم فعل -1

 مینشیند. کُتِبَ الدّرسُ لفاعجای ب مفعول است و ذکر نشدهدر جمله  فاعل: فعلی که  مجهول فعل -2

تمام فعل ها معلوم هستند مگر اینکه مجهول شوند و وقتی فعل مجهول شود،جمله آن نیز مجهول نامیدده میشدود بدرای    

 یُضرَبُ –باید حرکت آن تغییر کند :مثل ضُرِبَ ،مجهول ساختن فعل

 می دهیم  ه ـُـضمّن الفعل را قبل از عی حروف متحرکداده و  کسره ـِـرا  عین الفعل : ماضی مجهول -1

          اُرسِلَ اَرسَلَ ددددددد     نُظِرَ  نَظَرَددددددد 

 اُستُخرِجَ اِستَخرَجَ ددددددددد    اُ کتُسِبَ اِکتَسَبَ دددددددد 

 .داشته باشد حتما فعل مجهول است ه ـُـضمّچه حرف زاید ( -توجه : هرگاه اولین  حرف فعل ماضی )چه حرف اصلی

 دهیم.می ه ـُـضمّمضارع را  حروف اتینداده و  فتحه ـَـرا  عین الفعل : مضارع مجهول -2

 یَستَخِرجُ دد یُستَخَرجُ یَکتَسِبُ دد یُکتَسبُ یُعَلِِّمُ دد یُعلَّمُ یُرسِلُ  دد یُرسَلُ   یَنظُردد یُنظَرُ 

 طریقه مجهول کردن جمله :

مدی کندیم و بده آن     ا مرفوعآن ر ،قرار داده و مثل فاعل فاعله جای را ب مفعول به -2می کنیم  حذف را فاعل -1

را  حرکـا  فعـل   -4می آوریم  مفعول به )نائب فاعل(را مطابق با صیغه  صیغه فعل -3می گوییم  نائب فاعل

 مجهول مجهول

 مجهول مجهول
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 صَوتٌ  دددددددد یُسمَعُ صَوتاً  مَریُم  تَسمَعُ   .می سازیممجهول می کنیم یعنی فعل  عوض

ث بدود، فعدل هدم    نِّد ؤفاعل )مریم( م -3فوع شد )صوتٌ( مفعول )صوتاً( مثل فاعل مر -2ریم ( حذف شد فاعل )م -1

 حرکات فعل تغییر کرد. -4ر آمده صیغه فعل مناسب با نائب فاعل )صوت( مذکِّ،ث آمده ولی با حذف فاعلنِّؤم

  المُسلمونالمسلمِین ددددددددددددد نُصِرَ  نانَصَر

صدیغه   -3مفعول به )المسلمین( مرفوع میشود وبه آن نائب فاعل میگدوییم   -2ا( حذف میشود فاعل )ضمیر بارز ن -1

دیگر متکلم مع الغیر نمی آید بلکه مانند المسلمون )جمع مذکر غایب( می آید و چون فعل در اول جمله است مفرد  ،فعل

 حرکات فعل تغییر می کند. -4میشود 

 صورت سهبه  فاعل شود و همانطور که می دانیم حذفباید  ،شدن مجهولرای به هر صورتی که بیاید ب فاعلنتیجه : 

 اسم ظاهر -3  ضمیر مستتر -2  ضمیر بارز -1آید :  می 

انند م فعل میشود و حذفضمیر متصل  جمله ، کردنجهول مباشد در  ضمیر متصلصورت ب ،مفعول بهنکته : اگر 

 نَودددددددددد تُرزَق هُاللِّ  کُمیَرزقُ می آید : ضمیر مفعولی صیغه

حذف میشود و فعل مانند )کُدم( بصدورت    ،که بصورت ضمیر متصل )کُم( آمده ،اهلل که فاعل است حذف میشودمفعول به

 جمع مذکر مخاطب می آید. حرکات فعل نیز تغییر می کند.

 اسم ظاهر -3 ضمیر مستتر -2ضمیر بارز  -1 صورت می آید : سه هم مانند )فاعل( بهنائب فاعل  توجه :

ه کد اسدت   خـو  فعـل  در  مثنی و جمع غایـب مخاطب  –متکلم )مثل فاعل( در صیغه های  نائب فاعلبنابراین 

فاعلنائب   

 مجهول

 مجهول

 فاعل نائب فاعل

 مفعول فاعل نائب فاعل

فاعل  لوعمف    
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 اُحاکَمُ                      متُمْاُکرِ        می آید : مستتر یا بارزیابصورت 

  الدرَّسُیُکتَبُ  می آید :  بعدش )مثل فاعل( غالبا شنائب فاعلواقع شوند  فعلیه اگر در جملهمفر  غایب  و فعل

 یُکتَبُ الدرسُ   است :  مستتر ،خو ش)مثل فاعل( معموال در  لشنائب فاعباشد اسمیه اگر در جمله همین فعل 

 .نمیشو  ساخته فعل الزم و از میشو ساخته فعل متعدی  فقط ازتوجه : فعل مجهول 

 : بدانیم

 { تبدیل می شود : شاهَدَ ددد شوهِدَوواباب مفاعله در ماضی مجهول به } الف -1

 { تبدیل میشود. ی { باشد در ماضی مجهول به }واو-الف ریشه }  وماگر حرف  -2

 اُستُجیبَ -اِستَجابَ                                     قَ دد ذیقََاذ               باعَ دد بیعَ

 { تبدیل میشود.الف ل به }{ باشد در مضارع مجهوءیا -واو ریشه }  وم اگر حرف -3

 یُستَشارُ -یَستَشیرُ                                   یُشیرُ دد یُشارُ               یَقولُ دد یُقالُ

 .تبدیل می شود {  ی }{ باشد در مضارع مجهول به الف مقصوریاء -واو ریشه } سوماگر حرف -4

 یُستَشفَی -یَستَشفِی                                دَییَهدِی دد یُه               یَدعُو دد یُدعَی

 همچندان  ی یگر ومی نشیند  ائب فاعلنبجای   شمفعول یک فقط ،در مجهول شدن و مفعولی  : فعل نکته

 الوَلدُ   یدددددددددد وُ هِبن الولَدَاهللُ  یوَ هَبَن        .قی میمانداب مفعول
 مجهول

 نایب فاعل

 هُوَ مستتر )نائب فاعل(

عول بهفم مفعول به مفعول به  نائب فاعل 

نایب فاعلانأ مستتر=   نایب فاعل 
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 مارینالتِّ                                                                

 غَیّر المعلومَ اِلیَ المجهول. -1

 ۀِ وَ نَقَّبت الحائِطَ .رخقبًا فی الصّقَطَراتُ المَطَرِ ثَ تالف ( اَحدَثَ

 .کُم وَ تَرفَعونَ رایَۀَ االِسالمِدییبِاَ ةیَب ( تَاخُذونَ مَشعَلَ الهِدا

 لَهُ .وَ هُم تَشَکِّروا  عاشَ بَیتِ اِبراهیمَمَ زَینب ج ( تَکَفَّلَ اَبو

 وَ حَمَلنَ زَبیلَهُ اِلی بَیتِه . فی الشارِعِ جَۀٍد ( ساعَدنَ ذا حا

 وَ یُضاعِفُها الرِّبّ یَومَ الحِسابِ.  حاتِالِمِنون الصّؤلُ المُش ( یَعمَ

 وَ عِبادی یَنتَفعونَ مِنها . لها م ( اَجعَلُ ما عَلَی االرضِ زینَۀً

 وَ اَخیراً نَحصُلُ عَلَی االحَۀِ جِدٍِّ وَ ا بِجُهدٍنا اِلِّلَ( ال نَبلُغُ آمان 

 ذلِکَ اَحمَدُکَ مِن اَجلِ وَ سِ اً فی الدُّرومدائِی صُرُننتَو ( 

 : الیَ المعلوم غَیر المجهولَ -2

 الف ( وُ عِدَ المومِنونَ جَناتٍ تَجری مِن تَحتِها االَنهارُ

 .وَ الکیمیاء فی مَجالِ الفِنریاءِ ۀٌصَّخاٌ  تاب ( نُشرِت نَظریّ

 البَیتُ الِّذی یُقرَأُ فیهِ القُرآنُ وَ یُذکَرُ فیهِ اهللُ یَهجُرُهُ الشِّیطانُ. ج ( 

      و فی ذلِکَ الَوقتِ یُسأَلُ مُحافِظُهُ.                                                    المزَرَعۀِ وَنََح لُحاصید (اُشعِلَت المَ

 .شهید بهشتی ۀِمِن جامِعَ ذانِستُشهِدَ اُستالَیلَۀَ اَمسِ اُم ( 

 وَ حُبِسَ بَینَ اَطباقِها . ارِه فی النِّتِفَو ( سُجِنَ عَبدٌ بِمخالَ

 :اَعرب ما تَحتَهُ خَط  -3

 ارفِّالکُ مِن جانِبِ بیِِّالنَّ کَالمُ دُؤیَّیُ ما کانَ –الف 

 ۀِناعَالصَّ اُسُسا وعوَضَ ذینَالِّم سلِمونَ هُالمُ -ب



 

 6 

    لِهذا ال اَلیقُوَ انأ  هُِ خَیرٍ اَنزَلتَی مِن کُلِّحَظِّ فِِّرَوُ -ج

 .ۀدیدَالجَ ۀِضارَعَظیمٌ عَلیَ الحَ فَضلٌ  الحینَلِلصّ -د

 .هعَن اَهلِ فُال یُخَفَّتَطولُ مُدّتُه وَ  بالءٌوَ هُوَ   -س

  الغُزاۀِ اَقدامُداسَتهُ ه اِذا اَبناءال یَثورُ  طَنٌوَفُ یُعرَ هَل -ه

 یَسُرُّ. رٍِّن شَمِ یرٌخَ  یَضُرُّ  حَقٌی: لبمِن صَمیمِ قَ الیَقینُ عَلَیَّ -و

 : رفیّالصّ حلیلِلتّلِ -4

 داسَت:                                                              ار :فِّالکُ

 الحَضارۀ:                                                               اُسُس :

 یَثورُ:                                                                دُ :یَّیُؤ

 یَسُرُّ:                                                                :ذینَالِّ

 :  ط ّخَل ما اُشیرَ بِکِّشَ -5

 .المسُلمین فاتصَنِّنَقَلَتْ مُ ۀرجمَلِلتِّ ۀمدرس ۀطلیطلت فی سَالف ( اُسِِّ

 ار فِّبِالکُ  المَوت  عدبَ دیدالجَ لقالخَ یُنکَر هَل تَعلَمُ؟ب(

 وَ لَن تُسَوَّی هظامعِ  عجمَتُن اَلِّ االنسان سبیَحج( اَ 

 :خطاء االَ حِصَحِّ -6

 (4)د الواحِ فی خَطٍِّ خاَلیا العَصَبیّۀِ لِلجِسمٍجُمِعَ الالف ( 

 ( 3الِکتِفاء الذِّاتیّۀ عَن اِستیرادِ البَضائعَ االَجنبیّۀ)الُ البِالدُ اِلَی یُوصَب( 

 (3)غوصُسَطُ البحَرِ یَحُکَماءُ وَال تُشبَهُ الحِکمۀَ بالبَحرِ وَ ( ج

 (3)هُ یطانُ مِنقُطِعَت یَدَ الشِّ اِذا تَوَکَّلَ آدمٌ عَلَی رَبِِّهد(
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 درس نهم و دهم: نواسخ

ستند که بر سر جمله اسمیه در می آیند و تغییراتی را در آن ایجاد می کنند. همانطور که می دانیدد  نواسخ : کلمه هایی ه

 است. خبر مرفوعو  مبتداخبر( تشکیل میشود و اعراب  –جمله اسمیه از دو رکن اصلی )مبتدا 

ن فارسدی هسدتند و   در زبدا  ربطـی که همان فعل های  .افعال ناقصه می باشد ،: یک دسته از نواسخافعال ناقصه -1

خبـر  خبر را  ،مرفوع  واسم خو   را بتداممی آید و  جمله اسمیهنیازی به فاعل و مفعول ندارند. این فعل ها  بر سر 

 د.نخو  و منصوب می ساز

ح    -، ي صير  صار    -  يكون   ، كان   »از  ندعبارت  افعال ناقصه مهمّترین ل    -  ي صِبح   ،ا صب  لُّ ،  ظ     - ي ظ 

 « مادام    –ل يس    - زال  الي  ، مازال  

  قارساً    ردُالبَ ظَلَّ                  قارِسٌ   رْدُالبَ

 

  نِیعَئجا   فالنِالطِِّ  صارَ             جائعانِ     فالنِالطِِّ

 

 عِندالنِّاس    مینَرَحتَمُ    داءُهَالشُّ  صْبِحُیُ          عِندالنِّاس    مُحتَرَمونَ  الشُهداءُ

 

 فیفاتٍعَ  ساءُالنِِّ تْ  کانَ                     فیفاتٌعَ ساءُالنِِّ

 با آمدن ظَلَّ

 خبر ظلِّ َ و منصوب اسم ظَلَّ و مرفوع خبر و مرفوع مبتدا و مرفوع

 خبر صارَ و منصوب اسم صارَ و مرفوع خبر و مرفوع مبتدا و  مرفوع

 با آمدن صارَ

 با آمدن یُصبحُ

و  مرفوعمبتدا  خبر یُصبحُ  و منصوب اسم یُصبحُ  و مرفوع خبر و مرفوع 

 خبر کانَتْ  و منصوب اسم کانت  و مرفوع خبر و مرفوع مبتدا و  مرفوع

 با آمدن کانَ
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 عَلَی اهللِ    یَتَوَکَّلونَ  المؤمِنونَانَ   ک          عَلَی اهللِ    وَکَّلونَیَتَ   المؤمنونَ

 

    یتِفی البَ      ریمُمَ تْ لَیسَ            فی البیتِ     ریمُمَ

 

 ،بجا می ماند و خبدر مفدرد، بدا آمددن آنهدا      مرفوع ،از مثالهای باال به این نتیجه رسیدیم که مبتدا با آمدن افعال ناقصه

 د.وشمی  محالً منصوبدر این صورت ،  شبه جمله وله جماگر  این افعال  خبرمی شود و  منصوب

 .مبنی هستند و اعرابشان محلی استچون جمله و شبه جمله در هنگام پذیرفتن نقش 

 می آید. ثمؤنّ باشد، فعل ناقصه نیز ثمؤنّ )مبتدای سابق( اسم افعال ناقصههمچنین نتیجه می گیریم اگر  و 

 صورت می آید: سه مانند فاعل به افعال ناقصه اسم

 اسم ظاهر -3  ضمیر مستتر -2  ضمیر بارز  -1

 ضمیر بـارز بصورت  خو  فعلاسم فعل ناقصه در  ،مثنی و جمع غایب –مخاطب  –متکلم یعنی در صیغه های 

 اًبؤَدَّمُ   کُنْ   نادماتٍ    تُنَّحصبَاَ       می آید.  ضمیر مستتریا 

 

 یَجتهدونَ ا  ومادام   ناجِحونَ    التَّالمیذُ              دینَحِتِّمُ  نَصیرُ 

 خبر کانَ محالً منصوب اسم کانَ  و مرفوع خبر و محالً مرفوع مبتدا و  مرفوع

ن مازالَبا آمد  

و مرفوع اسم لیست خبر محالً مرفوع مبتدا و  مرفوع  خبر لَیْسَتْ محالًو منصوب 

 با آمدن لَیسَ

 اسم فعل ناقصه

 

 

بر فعل ناقصهخ )انتَ مستتر( اسم ناقصه  

 نَصیرُ)نَحنُ مستتر(اسم 

 

 

 خبر نصیرُ  

 

ل ناقصهاسم فع  
 

وا محالً منصوبمادامخبر  

 

بر اصبَحتُنخ  

 خبر نصیرُ  

 

 خبر

 

 مبتدا
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 اسم ظـاهر بصورت  بعد از فعلمعموال ل ناقصه اسم فعباشند فعلیه اگر در جمله مفر  غایبو در صیغه های 

 . غفورًا  الِّلهُ کانَ           می آید.

 فورًاغَ  کانَ  است. اهللُ  مستتربصورت ضمیر  خو  فعلغالبا در  مشاسباشند  اسمیهدر جمله اگر فعلین هم و

 د : شکل می آی سه جمله اسمیه به خبر مانند ل ناقصهخبر فعمهم :

 * ظرف  ر* جارو مجرو شبه جمله: -3 : *جمله فعلیه *جمله اسمیه جمله-2        )اسم( مفر  -1

  اَعصی     تُاِلیَ اهللِ   مادُم  ال اَتَقَرَّبُ   الْاَنبیاءِ.      اَرضَ      فلسطینُ اَلَیسَ 

 فی   اَمرِکُمْ      الخیرُ کانَ 

شـبه جملـه    ،و خبدرش  نکـره  ،شود به شرطی که اسدمش  مقدمآن  اسمتواند بر  فعل ناقصه هم می خبر مهم :

 یُرْشِدُهُ   حکیم   لَهُ    کان      باشد.

 فعـل ناقصـه  میشدود و   حـذف ،ضدمیر منفصدل   ،افعال ناقصهبا آمدن  باشد ضمیر منفصل هرگاه ،مبتدا توجه : 

 فَضلٍ      ذا    تَ اَصبَحْ                      فَضلٍ     ذو     اَنتَ          : می آید صیغه ضمیرمطابق با 

 نتَ می آید.حذف می شود و فعل ناقصه مثل صیغه اَ ،نتَاَ

 سَرالدّ   بونَکتُیَ ا  وکان         رسَالدَّ بونَکتُیَ   مْهُ

 است. خو  فعلدر  اقصهاسم فعل نبیاید، نتیجه می گیریم  فعلو یا اسم منصوب مهم: اگر بعد از فعل ناقصه، 

 اَتَواضَعُ اَکونُ                        مُتواضِعاً     تُصِرْ

کاناسم   صفت 

 

 با آمدن َاصَبحَ 

 با آمدن کانَ

 هومستتر=اسم کان

 مبتدا

 خبر کان

 

 اسم کان

 

 خبر کان

 

)شبه جمله(خبر کان  

 

 خبر کان

 

کاناسم   

 

 اسم لیس

 

بر ناقصه)جمله(خ  

 

 اسم ناقصه

 

 خبر کان

 

بر لیس)مفرد(خ  

 

 

 مضاف الیه خبر

 اسم ناقصه

 

 خبر  ناقصه

 

 خبر  ناقصه

 

 خبر  ناقصه)مفرد(

 

 اسم  ناقصه

 

 انامستتر=اسم  ناقصه

 

 خبر  ناقصه)جمله(

 

 اسم ناقصه
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 فقط این سه نقش را می پذیرند : ضمیر بارز و ضمیر مسترتوجه: 

 اسم فعل ناقصه -3  نائب فاعل -2  فاعل -1

 فاعل است. ،ترتمسیا  باشد، ضمیر بارز  معلوم: اگر فعل فاعل -

 نائب فاعل است. ،ترتضمیرمس یا باشد، ضمیر بارز مجهول : اگر فعللنائب فاع -

 اسم فعل ناقصه است. ،ترتمسضمیریا  باشد، ضمیر بارز  هفعل ناقص: اگر اسم فعل ناقصه -

 

 ضمیر بارز : 

 

 

 

 ضمیر مستتر : 

 

 

خبدر   راخبـر   ومنصـوب  را اسم خدود و  ا مبتد: یک دسته دیگر از نواسخ است که  بِالفِعل ۀحروف مشبّه -2

 لَعَلَّ{ -لَیتَ -لکِنَّ -کَاَنَّ -اَنَّ -اِنَّ د و عبارتست از }نمی ساز مرفوعخود و 

 المُساعَدَۀ  یَطْلُبُحاجۀٍ    اذ اِنَّ        المُساعَدَۀ     یَطْلُبُ   ۀٍحاج  ذو
 با آمدن  اِنَّ

           فاعل در فعل معلوم

 

 

              ضمير بارز          مجهولدر فعل ب فاعل نائ

 

               اسم فعل ناقصه در فعل ناقصه

 

مستتر نااساعِدُ الصّدیقَ =اُ  

 اسم  اِنِّ

 

 خبر اِنِّ مبتدا خبر

 نَصَرتُ الصّدیقَ

 ن

:نائب فاعل  

 ن

سم ناقصه: ا

:  

 ن

  اصبَحتُ صَدیقاً 

 ن

 نُصِرتُ 

 ن

: فاعل

: 

 ن

           فاعل در فعل معلوم

 

 

              ضميرمستتر          مجهولدر فعل ب فاعل نائ

 

               ناقصه در فعل ناقصه اسم فعل

 

: فاعل

: 

 ن

:نائب فاعل  

سم ناقصه: ا ن

:  

 ن

مستتر نااساعَدُ =اُ  

مستتر نااصبِحُ صَدیقاً =اُ  
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 عَلَی اَوالدِکنٍَّ            مُشفِقاتٌ     االُمَّهاتِ لکِنَّ       عَلَی اَوالدِکنٍَّ        مُشفِقاتٌ     االُمَّهاتُ 

 ۀِفی المدرس   مینَعلِِّالمُاَنَّ                   ۀِدرسفی المَ     مونَعلِّالمُ

تبددیل   صلضمیر متّمنفصل به  ضمیر،بالفعل ۀهباشد، با آمدن حروف مشبّ ر منفصلضمی هرگاه ،مبتدا نکته :

               فورٌغَ     کَاِنَّ           غَفورٌ      اَنْتَ     میشود.

 النَّومِمِنَ    نَستَیقِظُ    نالَیْتَ              النَّومِ مِنَ   سْتَیقِظُنَ     نَحْنُ

 باشد. نکره ،و اسمش شبه جمله ،که خبرش شود به شرطی مقدم آناسم  هم می تواند بر ۀهحروف مشبّخبر  مهم :

 مِصباحاً    ناکَهُاِنَّ  

بعد  اسم باشد جمله اسمیه،بعدشان نیستند و اگر عاملبیایداین حروف دیگر ما ،هرگاه ،  ۀحروف مشبهّز نکته : بعد ا

  نیستدا و خبر است و نیازی به مبت فعلیه باشد جمله فعل بعد از این حروف،و اگر  است مبتدا از این حروف،

 ماءُلَالعُ ه بادِن عِمِ  اهللَ   یخشی     اِنَّما                                دٌواحِ   اهلل   ااِنَّم

 اِنَّخوانده می شود یعنی ــِـ با  ا  قالمشتقّو بعد از  ل جملهاوّتوجه: این حرف )انَّ(در 

 است. ل جملهاوّاست چون در  غلطیم بخوان اَنَّ االنسانَ لَفی خُسرٍ: اگر اِنَّ

 آمده است. «قالوا »است چون بعد از   غلطبخوانیم  اَنَّنُحِبُّ الصّداقَهَ  : اگر  اِنّا قالوا: 

 مبتدا و مرفوع

 

 خبر و مرفوع

 

عخبر لکنََّ وً مرفو  

 

 مبتدا 

 

 خبر محالً مرفوع

 

محالً مرفوع بر اَنِّخ  

 

 با آمدن لکِنَّ

 اسم لکنَّ وً منصوب

 

نَّاَبا آمدن   

و منصوب  سم اَنِّا  

 

 مبتدا و محالً مرفوع

 

 خبر  و مرفوع

 

 خبر اِنَّ و مرفوع

 

 با آمدن اِِنَّ

 با آمدن لیتَ

 خبر اِنَّ محالً مرفوع

 

 اسم اِنَّ و منصوب

 

 حرف

 

لفع  

 ل

 مبتدا و محالً مرفوع

 

 خبر محالً مرفوع

 

محالً مرفوعبر لَیتَ خ  

 

 اسم اِنَّ و محالً منصوب 

 

محالً منصوب  سم لَیتَا  

 

  خبر

 

  ومرفوعمبتدا

 

  فاعل

 

  فعولم

 

 حرف
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را خبدر   خبـر و  محالً منصـوب را اسم خود و  مبتدا در می آید واسمیه  : بر سر جملهلِلجنسِ  ۀٌیفالء نا  -3

 ۀفی المَدرس   تلمیذَ   ال          می سازد. مرفوعخود و 

 .تنوین نمی گیر است یعنی اصالً  محالً منصوب ،و اعرابش نکره ،نفی جنس اسم النکته: 

 )علم( است. معرفهال مریمَ فی البیت : مریم نمی تواند اسم ال باشد چون 

 است. معرفهال هذا فی البیت: هذا اسم ال نیست چون 

 خبر ال محذوف است. ،اِالِّ اهللُ   اِلهَ ال  باشد. «ااِلّ»در جمله  مثالً وقتیشود  فحذنفی جنس می تواند  خبر ال: نکته 

 .نمی شو مقدم ، اصالً  شاسم نفی جنس بر خبر ال:  مهمّخیلی 

 :  )در( می باشد معنای فیکار داللت می کند و در بردارنده  مکان یا زمان: اسمی است که بر فیه مفعولٌ

 دسته تقسیم می شود.  و به  یا ظرف فیه مفعولٌ

 :شوند هم واقع خبر هستند اگر چهفیه  مفعولٌ در جمله همیشهاین قیدها  قید مکان و قید زمان: -1

 = دیروز روزه گرفتم     صُمتُ      اَمْسِ؟                        الجدارُ    اَیْنَ              ۀِالمُطالع   وَقتُ   اآلنَ

 مدی توانندد    باشدند  نداشـته ،نقشـی  داللت می کنند به شرطی که در جملده   زمـان و  مکانکه بر  هاییاسم  -2

 رضَاالَ  وَ  السّمَواتِ   اهللُ   خَلَقَ           .العیدِ   ومُیَ  ، ومُالیَ       ندباش مفعولٌ فیه

 مبتداآمدن  اسمیه)در جمله  ند ار ،نقشداللت می کنند ولی در جمله  زمانیوم : درست است که بر  -الیوم  

 مفعول فیه

 

محالً مرفوعبر ال خ  

 

محالً منصوب سم ال ا  

 

منصوب  محالًسم ال ا  

 

 خبر مقدم)مفعول فیه(

 

 خبر مقدم)مفعول فیه(

 

 فعل و فاعله تُ 
 ه

 مبتدا

 

 مضاف الیه

 

خبر

) 

 

 مبتدا

 

 مبتدا

 

 مفعول به

 

 معطوف

 

 فاعل

 

 فعل
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 ضروری است و گرنه جمله ناقص می ماند(، خبرو 

اسدت و بدرای    متعـدی فعل  ،دارد )خَلَقَ جمله نقشداللت می کند ولی در  مکانموات: درست است که بر السّ

      فیه  نیازی ندارد( نیاز دارد و به مفعولٌ به فاعل و مفعولٌبودن به  کامل

 است. مفعولٌ فیهپس داللت می کند زمانو بر ندار در جمله  نقشی ،یالًلَ:    نَهاراً  وَ  یالًلَ  یقَوم  تُوعَدَاِنِّی  

 .است  مجرور به حرف جرّبلکه  نیستبیاید دیگر مفعول فیه  حرف جرّ ،اگر بر سرش فیه مفعولٌمهمّ: 

 االَنهارُ ها تَحتِ مِن  تَجری  جَنِّاتٍ  المُؤمِناتِوَ  مُؤمِنینَال  ناوَعَد             تَرْجِعُ  ؟     اَیْنَ  مِنْ  

 الء نفی جنس -3  الء نهی -2  الء نفی -1وجود دارد:   التوجه: سه نوع 

 (:ۀالء نفی )نافی

  :ندار  کلمه بعد خود اعرابدر  تأثیریدر می آید و  اسمو یا  فعلاین حرف بر سر 

 است.غیر عامل ،بنابراین  الاین     ال زیدٌ  فی البیتِ   یذهَبُال

 (:ۀالء نهی )ناهی

 است.    ال تذهَبْ عامل جزممی کند و این حرف،  مجزوم می آید و آن را مضارعاین حرف فقط بر سر 

 لِلجنس(: ۀٌالء نفی جنس )نافی

 نواسخاز می باشد، چون این ال  «محالً منصوب»می آید و اعراب اسم بعدش  نکره اسماین حرف فقط بر سر 

 = هیچ خوئی از دروغگوئی زشت تر نیست مِن الکَذِبِ  اَقبَحُ   خُلْقَال  است. عامل جمله اسمیه و

 

 مفعول فیه

 

 فاعل

 

 مفعول به

 

 معطوف

 

حرف جرِّ مجرور به  فاعل 

 

 مفعول به

 

 مفعول به

 

 معطوف

 

 فاعل مجرور به حرف جرِّ

 

 صفت

 

محالً مرفوعبر ال خ  

 

محالً منصوب سم ال ا  
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 استفاده می شود. «.. نیست.هیچ»نفی جنس حتماً از  ترجمه الدر 

 .رنددان یدیگر هستند و نقش منا یبیاید، فقط  ،ای یعنی «ندا حرف»قبلشانکه سم هائی نکته: ا

 لمیذُالتِِّ ها اَیُّ یوسفیا  است. تابع ،بعدشان اسمهستند و  منا یخودشان   تُهاایّو  ااَیُّه

 می باشند. عاملاین دسته از حروف، لیهستند و غیر عاملحروف  کثرا

 ] مُنذُ –اِلی  –عَلی  –(قسم)وَ  –کَ  –بِ  –لدِ  –عَنْ  –مِنْ  -فی [ ۀحروف جارّ -1

 ] ْ ناِذَ –حتُی  –لِکَیْ  –کَیْ  -لِد  – اَنْ –لَنْ  [ ۀحروف ناصب -2

 ]  ْ ناِ –لِد )امر(  –ال )نهی(  –لَمّا  –لَمْ  [ ۀحروف  جازم -3

 ]  لَعَلَّ –لَیتَ  – نَّلکِ –نَّ کَاَ –اَنَّ  –اِنَّ  [: بالفعل  ۀهحروف مشبّ -4                 

 لِلجنس ۀنافی ال -5               

فعل شرط  ،  لَو ْهستند یعنی هردو فعل شرط و جواب شرط می خواهند ولی  حرف شرطهردو  ْ« اِن و لَو ْ»  بدانیم :

فعل شدرط و جدواب   ،  ْ اِنحالیکه  است در و غیر عامـل   غیر جازمبنابراین د  مجزوم نمی کنو جواب شرط را 

ماضی ولی فعل شرط « لَو ْ» .فعل شرط و جواب شرطاست و غیر عامل  غیر جازمپس  مجزوم می کندشرط را 

 مضارع ترجمه می شود «  ْ اِن» و جواب شرط 

   وردند قطعا برایشان بهتر بود.= اگر اهل کتاب ایمان می آخَیراً لَهُم  کانَاَهلُ الکِتابِ لَ  آمَنَلَو 

 بهتر است.  خَیراً لَهُم= اگر اهل کتاب ایمان  بیآوردند قطعا برایشان   کانَاَهلُ الکِتابِ لَ  آمَنَلَو 

حروف 

 عامل:

 تابع منادی منادی

  فعل شرط محال مجزوم

 

 فعل شرط 

 

شرط  جواب  

 

  شرط محال مجزوم جواب
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 مارینالتِّ                                                    

 سمَ  النَّواسِخِ وَ خَبَرها:اِعَیِّنْ  -1

 کانوا فی ضَاللٍ مُبینٍ.وَ الضِّالِّونَ الکافِرونَ  -الف

 عَطشانَ عاًمادامَ المَرءُ جائِوَ الشِّربُ الْاَکلُ  یُفیدُ -ب

 وَ لکِنَّهُم غافِلونَ   اسِی النِّلَال فَضْلَ مَجهولٌ عَ -ج

  مِنهُ فی الحَیاۀ ستَفیدُلَعَلِّنا نََ لَیْتَ الشَّبابَ یَعودُ اِلَینا -د

 العَمَلِ.مْ تَقتَرِنْ بِلَها مادامَت لَ َ ةقيمَ الالعَناوینُ  -س

 ًلَانِّی وَجَدتُکَ مُتَوَکِِّالً عَلَی رَبِِّکَ  ویٌّقَ  کَاَنَّ  نُّاَظُ –ش 

 وَ یَصیرُ مُتَقَرِِّبا اِلَیهِ ناتِحُ خالِقَهُ مَعَ الکائِیُسَبِِّ  هُلَعَلَّ -و

 نُزولِ المَطَرِ.  بَعدَ ضَرَّۀً خاالَرضُ تُصبِحُ مُ -هد 

 اَسماءُک تَقَدَّسَتْ کَ نَّکِلما کانَ فیها مُقاماً  –م 

 شَکِّلْ -2

 مینَ.المُسلِ  متَقَدُّ ببسَ کانَ  االِسالمالعِلمِ مِن جانِبِ  تَکریمُ -الف

 مَساء وَ صَباح  کُلِّ ۀالوَسادتَحْتَ   یَده مُدّیَ  النِّاسِککان  -ب

 تلِالقَ  جالمَفی  هيّةلاالِ   ۀعمالنِِّهذِهِ   مَخدَاِنَّ االِْنسان قَدْ اِستَ -ج

 لُمات  اِلیَ النِّورِن  الظُّمِ مالعالَ  خرِجتُ  السَّماء  مَصابیحوَ القَمَرَ  الشَّمس نَّکاَ -د

 .  حَصلتی  ما قَدْ  الفَ  اَصلاِنَّما  ال تَقُل کانَ هذا اَصلی وَ قیمَتی .  -م

  لِلمُؤمِنینَ فیها حدائِقَ وَ اَعناباً لَیتَنا اَصبَحنا مِنَ التِّائِبینَ . نَّاَکَ  -هد 
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 لِلْاِعرابِ: -3

 عَنْ   الخَیراتِ   ةمَحرومَ   لَیْسَتْ  ةاالسالميّ ةالْاُم ََّ -الف

 مِنَ   المُصَلِّینَ   نَکُنْقالوا : لَمْ   ؟   سَقَرَفی     مْکُسَلَکَ ام -ب

 مَرَّۀٍلِاَوّلِ    اآلراء  ذهه  قَدْ  طَرَحنا   نااَنَّ   نَعتَقِدُکُنِّا    -ج

 لَهُ  ۀٌمُسَخِّرَتِ  الکائنا  میعجَاَنَّ      نساناالِ  مِعلَلِیَ -د

 روطٍشُ    بِاََّرْبَعَةِ ذاً   اِالِّ تِلمی   یَقْبلُ  ما کانَ  هُ نَّاِ -م

 : رفیِّصّحلیل  اللِلتّ -4

 عتَقِدُ:نَ                                                                    اَنِّ :

 اَوّلِ  :                                                             المُصَلِّینَ :

 لُ   :یَقْبَ                                                              الخَیراتِ:

 :خطاء حْ  االَصَحِّ -5

 .رونِ  الماضیمونَ  فی القُسلِماءَ  بِفَضلِ المُلَعضَ  العُلَقَدْ  اِعتَرَفَ  بَ

 نسانِ.عامُ االِتُوَفِّرَ طَ  کَثیرۀٍ  دُوائِلِکنَّ لِلنِّباتاتَ فَ -ب

 ۀ.میّربِ عالَاسِ فی الحَمِنَ النِّ ثیرٌٌفٍ مِنَ النُّفوسِ وَ دَمَّرَ کَقَتَلَ مِئاتَ آال ریَّ الحَ الذَّاِنَّما السِِّ -ج

 وَ تُغنونَ. رِلسَّفَشبِعَهُنَّ فی ایُ المُسافِرونَ زادٌ  مَعَ لَیتَ  -د


