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  بخش اول صرف و نحو
  علم صرففصل اول:

  گفتار اول :کلیات

    بند اول: تعریف علم صرف

        کند. صرف علمی است که از تغییر کلمه به صورتهاي مختلف بر حسب معنی مورد نظر گفتگو می

زه ایست که اگر درابتداي کلمات قرار گیرد اداي لفظش ثابت می باشد در حالی که اگر همـزه در وسـط   همزه وصل : هم

هب  –کلمه قرار گیرد اداي لفظ ساقط می گردد مانند : اذهب یا خالد    یا خالد اذْ

  "کیا ولد اَکرم معلم"همزه قطع : بر خالف همزه وصل در هر جا واقع شود لفظش ثابت می باشد. مانند 

  نکات مهم:

  اگر کلمه اي در ذهن تصویري بوجود آورد ولی معناي مستقلی نداشته باشد حرف نامیده می شود.

اگر کلمه اي در ذهن تصویري بوجود آورد ولی معناي مستقلی داشته که خود به دوقسم تقسیم می گردد . اگر کلمـه اي  

  ی شود.در زمان بکار رفته باشد فعل و در غیر اینصورت اسم گفته م

  زمان عربی : 

  زمان حال یا زمان در حین تکلم -

  زمان مستقبل یا زمان بعد از تکلم تا آینده -

  زمان گذشته ، زمان قبل از تکلم تا قبل از آن -

  تبصره : مجموع زمان حال و آینده را مضارع گفته می شود و امر از نظر زمانی جزء قسم مستقبل قرار می گیرد.

  ن در خصوص صرف و نحو گفت:بطور خالصه می توا

  با ساختار و مشخصات فردي کلمه کار دارد –تجزیه: صرف ، با کلمه کار دارد 

  با نقش کلمه در مجموع یک جمله کار دارد. –ترکیب : نحو، با جمله کار دارد 
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  باب فعلگفتار دوم : 

  مقدمهبند اول:  

    افعال جامد بر دو قسمند:

 دارند مانند: عسی و لیس یک قسم آنها که فقط صیغه ماضی

.   قسم دیگر آنها که فقط فعل امر دارند مانند: هب و تعالَ

شوند و این نوع نیز بسیار اندکند مانند: ما برح، ما انفک و ما فََتـی کـه از اخـوات     بعضی از افعال به صورت تام صرف نمی

  کاد از افعال مقاربه فقط فعل مضارع دارند.شود. همچنین اوشک و  کان هستند و از آنها جز فعل مضارع مشتق نمی

  ماضی (گذشته)بند دوم:

فعلی است که داللت بر وقوع اتفاقی یا حالتی در زمان قبل از زمان تکلم می نماید مانند کَرُم یا کتـب ربـک علـی نفسـه     

عل و تاء تانیث ساکن می به آن می چسبد که به آن تآء فا "تاء". از جمله عالمات فعل ماضی این است که ضمیر  هالرحم

  گویند مانند : من حیث خرجت قول وجهک

  فعل ماضی به چهار قسم تقسیم میگردد ( کامل ، سابق ، أکمل وناقص)

  (ماضی ساده): فعلی است که در گذشته اتفاق افتاده و بطور کامل تمام شده است.مانند: برأ المریض(مریض خوب شد) کامل

لت می کند که موقع آن سپري شده ولی نسبت به فعل ماضـی دیگـر حـال محسـوب مـی      فعلی که بر اتفاقی دال سابق:

  گردد مانند: وقتی مریض مرد صداي شیون بلند شد.

(ماضی بعید): فعلی که در یک زمان نامعین گذشته واقع شدهو همراه آن  فعل دیگري که وقـوع یافتـه هـم آمـده     أکمل

  قبل قدومه بزمان هقد+ فعل ماضی ) مثال: کنت قد کتبت الرسالباشد.( طریقه ساخت: کان+ فعل ماضی ، کان + 

  (ماضی استمراري): ناقص

دو فعلی که در گذشته همزمان با هم اتفاق می افتد و ایندو بهم می پیوندند( طریقه ساخت: کان + فعل مضـارع) مثـال:   

  کنت أکتب لما دخل

خداوند شما را بیامرزد ، ویا هرگاه بعد  "غفر اهللا لک  "مانند نکته: فعل ماضی در مقام طلب یا دعا به معنی استقبال است

از إذا یا ان شرطیه بیاید مانند (إذا زرتنی أزورك) یا حرف نفی بعد ازقسمبر آن وارد شود نیز معناي مسـتقبل مـی دهـد    

(   مانند ( وحیاتک ال نکثت عهدك مادمت حیاً
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  مضارع:بند سوم: 

شود و همچنین داللت بر حالت یا حدوثی در زمان حال و استقبال دارد ماننـد : یحسـنُ    فعلی که در زمان تکلم واقع می

  یرحم من یشاء –

می باشد پس فعل مضارع از فعل ماضی ساخته می شود با اضافه نمودن یکی از  "همزه، نون،و یاء "حروف مضارعه شامل 

  "نود ربکمایعلم ج"یفعل یا  –حروف مضارع در اول کلمه مانند: فعل 

  نکته :فعل مضارع در سه حالت به حال تبدیل می گردد :

  با آوردن الم ابتداء ( ان االستاذ لیشرح الدرس ) -الف

  آوردن لیس (لست أرضی عنک ) -ب

  آوردن ما نافیه (ما أعطیتک ماقبلک) -ج

  دیل می گردد: (زرتک و لم تکن فی البیت )معنی فعل مضارع زمانی که بعد از لم ولما و لو شرطیه قرار گیرد به ماضی تب نکته:

  فعل امر:بند چهارم: 

فعلی که داللت دارد بر وقوع فعل بعد از تکلم به معناي درخواست کار یا جلوگیري از انجام کاري که به دوقسم ( امـر بـه   

  صیغه ، امر به الم) تقسیم می گردد.

  نمی شود مانند اُکتُبامر به صیغه مختص فعل مخاطب است پس از فعل معلوم ساخته 

امر به الم ، امري است که در زمان ساختن امر غایب معلوم و مجهول یا امر مخاطب مجهول استعمال می گردد به گونـه  

بر این افعال ساخته می شود که به آن الم امر گفته می شود مانند ( لیقاصص  الکسالن ) اشخاص  "الم"اي که با آوردن 

  ینند.تنبل باید مکافات بب

عالمت فعل امر : اگر بر طلبی داللت داشته باشد، یاء مخاطب می پذیرد. مانند: فکُلی و إشربی ، و در صورتی که به امري 

  داللت کند یاء مخاطب نمی پذیرد. مانند صه و مه  به معناي اُسکت

  طریقه ساخت فعل امر

رف اخر در صورتی که باقی حـرف متحـرك باشـد    فعل امر از فعل مضارع معلوم با حذف حرف مضارعه و ساکن نمودن ح

کرّم = حذف یاء وسکون آخر = کَرِّم ساخته می شود. مانند : ی  

  اگر حرف بعد از حذف حرف مضارع ساکن باشدباید به آن همزه اضافه گردد. مانند: ینْصرُ= حذف یاء= نْصرْ= آوردن همزه =  اُنٌصرْ
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نظُرْ عالمات همزه : اگر مضارع سه حرفی باشد   و عین الفعلش مضموم ، همزه مضموم می گردد مانند اُ

اگر مضارع چهار حرفی باشد ، همزه مفتوح می گردد مانند أََکِرم  ، و در غیر این دو حالت همزه مکسور می گردد ماننـد:  

سـور و سـه حرفـی ، پـس     إعلَم ( یعلم= حذف یاء و سکون آخر= علَم = اضافه نمودن همزه = اعلَم = چون عین الفعـل مک 

  حرف همزه کسره می باشد)

  معلوم و مجهولبند پنجم:   

فعل به اعتبار فاعل به دو قسم معلوم و مجهول تقسیم می گردد. لذا اگر در کالم فاعل ذکر گردد فعل ، معلوم مـی باشـد   

  مانند خَلق اهللا السموات و االرض  در اینجا اهللا فاعل فعل معلوم خلق است.

نصورت ( یعنی عدم ذکر فاعل در جمله) فعل مجهول می باشد که در اینحالت مفعول به جاي فاعل بعنوان نائب در غیر ای

  فاعل می نشیند مانند خُلق االنسان ضعیفاً ( انسان در اینجا نائب فاعل است)

  ساختن فعل مجهول از فعل متعددي معلوم

یعنی مضموم نمودن حرف اول و مکسـور نمـودن حـرف     "آخر  ضم اول و کسر ماقبل "اول : اگر فعل ثالثی مجرد باشد: 

( اصلش أستخرَج ) اُستَُخرِج ، لَّمماقبل آخر مانند: تُع  

باشد قلب به یاء شده و اول آن کسره می گیرد مانند جِیء یومئذ بجهـنم  ( در اینجـا فعـل     "الف "دوم : اگر عین الفعل 

  ف بوده به یاء قلب شده و اول آن کسره گرفته است)جیء مجهول بوده زیرا عین الفعل آن که ال

سوم: اگر فعل بر وزن فاعل یا تفاعل باشد ، الف به واو قلب می گردد. مانند شُوهد المنظر( فعل شوهد اصلش شاهد بـوده  

  و هنگام مجهول شدن الف به واو قلب شده)

م و عینش به صورت مضـاعف بـاقی مـی مانـد     چهارم: فعل مضعف العین ( یعنی عین الفعلش مضاعف باشد) اولش مضمو

  مانند مدت االیدي

  مجهول نمودن فعل مضارع:  

کتَب ی = ب کْتبراي مجهول نمودن فعل مضارع ، حرف مضارعه مضموم و ماقبل آخر آن مفتوح می گردد. مانند: ی  

  ند: یقُول= یقالُنکته: فعل مضارع اگر عین الفعلش واو یا یاء باشد عینش به الف قلب می گردد. مان

  نائب فاعل

  اسمی که مبنی بر مفعول قرار می گیرد که به سه قسم تقسیم می گردد.
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  اسم صریح: مانند: عند االمتحان یکرم المرء ( در اینجا مرء نائب فاعل می باشد) -الف

  می باشد که اصلش علم نجاح زید بده) مصدر موول: مانند: علم انّ زیداً ناجح ( در اینجا جمله ان زیدا ناجح ، نائب فاعل - ب

کرم الّا انت -ج ال ی ، ضمیر متصل یا منفصل مانند: اُکرمت  

نکته: اگر نائب فاعل مونث باشد فعل بصورت مونث می آید مانند: ضُربت هند ( در ماضی با اضافه نمودن تـاء سـاکن بـه    

  ) "هالشجر تُغرس "آخر فعل و در مضارع با عالمت تانیث در اول آن 

ان اللص اما اگر نائب فاعل ، اسم ظاهر به مبنی باشد ، اصل عدم الحاق عالمت تثنیه می باشد مانند: ضُرب  

  و اگر اسم ظاهر جمع باشد عالمت جمع به آخر فعل اضافه نمی گردد.مانند: سمع َ الشاهد

  فعل مجرد و مزیدبند ششم: 

  روف اضافه دیگري ندارد مانند: نصرفعلی است که از حروف اصلی تشکیل یافته و ح

وزن مـی باشـد کـه سـه وزن آن      6فعل مجرد خود به دو نوع ثالثی و رباعی تقسیم می گردد. ، فعل ثالثی مجـرد داراي  

) -فَعلَ -معروف می باشد.( فَعلَ   فَعلَ

  د:میگیر عین الفعل مضارعش کسرهداراي اقسامی است : یعنی اینکه در حاالت زیر  فَعلَ وزن

  یجد ( در اینجا اعالل حذف صورت گرفته است) –هرگاه مثال واوي باشد( وجد  -الف

هرگاه اجوف و ناقص یائی باشد (در خصوص اجوف و مثال و ناقص در بحث کلمات صحیح و معتـل بـه آن پرداخـت     -ب

 عمی گردد ) مانند بی– بیعی  

)  –الزم و مضاعف باشد ( خف  -ج یخّف  

  می گیرد: عین الفعل مضارعش ضمهزیر  در حاالت 

) –در اجوف وناقص واوي ( قام  -الف یقُوم  

  با من مسابقه داد وپیشی گرفت. "در آنچه که معنی غلبه می دهد( غلبه یافتن و چیرگی بر چیزي) سابقنی فسبقتُه  -ب

ج در مضاعف متعدد ( رد- ( یرد  

  :می گردد زیر عین الفعل مضارعش فتحهدر حالت  

هرگاه عین الفعل یا الم الفعلش ، حرف حلق باشد ( حروف حلق می نامند بخاطر اینکه هنگام اداي لفظش، صـداي آن از  

  حلق خارج می شود که شامل : همزه، حاء ، خاء ، عین ، غین، هاء ) مانند یسعی
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  تبصره:

  یضجرُ-عش دائماً مفتوح می باشد مانند ضجِرَمضار فَعلَ مضارعش دائماً مضموم است مانند یفعلَ  ، و وزن  فَعلَ وزن

  فعل رباعی مجرد :  

لَ    است مانند: وسوس = یوسوِس هیفَعللُ می باشد و مصدر آن وزن فَعلَلَ –که داراي یک وزن می باشد که آن وزن فَعلَ

  فعل مزید:

ه دارد و به آن اضافه میگردد که این فعلی است که به جزء سه حرف اصلی خود ،یک حرف یا دو حرف ویا سه حرف اضاف

  فعل نیز به ثالثی و رباعی تقسیم می گردد.

  باب ثالثی:

  اگر یک حرف اضافه گردد سه باب می باشد. -الف

  (فعال) همفاعل –یفاعلُ  –فاعلَ  -3تَفعیل             –یفَعلُ  –فَعلَ  -2إفعال         –یفْعلُ  –أفْعلَ   -1

  و حرف اضافه شود پنج باب است.اگر د -ب

لَ  -1 لُ  –إفتَعفتَعلَ  -2إفتعال       –یلُ  –أنفَعنفَعلَ  -3إنفعال          –یلُ  –تَفَعتَفَعل –یتَفَع  

لَ  -4 لُ  –تَفاعتَفاعل        –یلَّ  -5تَفاع لُّ  –إفعفعالل –یإفْع  

  اگر سه حرف اضافه گردد دو باب است: -ج 

  إفعیعال –یفْعوعلُ  –إفعوعلَ  -2إستفعال              –یستَفعلُ  –إستَفعَل  -1

  مزید رباعی :

  گاهی بر فعل رباعی یک حرف اضافه می شود و گاهی دو حرف  که مشهورترین اوزان آن شامل :

لَ  -2                 یتَفَعلَلُ –تَفَعلَلَ  -1   یفعنللُ –إفعنْلَلَ  -3           یفعلِّلُ        –إفعلَّ

  نکات : هر یک از اوزان یاد شده چه ثالثی و چه رباعی داراي غرض معنوي می باشند :

  اوزان أفعل و فعلَ به معنی متعدد نمودن است . ( أکرمتُه ) -الف

  اوزان تفاعل و فاعل داللت بر مشارکت دارند ( ضارب زید عمراً ) -ب

  "أدبتُه فَتأدب  "و افتعل و تفعل داللت برمطاوعه ( قابل قبول بودن ) دارنداوزان انفعل  -ج

  وزن استفعل داللت بر طلب دارد ( استغفر) –د 
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  فعل صحیح و معتل بند هفتم:

  ألأل–فرّ  –به افعالی صحیح گفته می شود که در ترکیب حرفهایشان حرف عله وارد نشده باشد مانند نظر 

  ي) مانند: وعد -ا -ه می شود که یکی از حروف اصلی آن حرف عله باشد ( حرف عله: وبه افعالی معتل گفت

  فعل صحیح:

  این فعل به سه قسم تقسیم می گردد: 

  کتب –سالم: فعلی که ترکیب حروفش خالی از همزه و مضاعف (مشدد) باشد مانند: بدل  -الف

  زلزل –مضاعف: فعلی که داراي دو حرف همجنس باشد مانند : عد  -ب

  سأل -مهموز: فعلی که یکی از حروف اصلی اش همزه باشد. مانند : أکل -ج

    فعل معتل:

  که به سه قسم تقسیم میشود:

یعنی فاء الفعل کلمه حرف عله باشد . مانند:  وعد ( که به آن مثال نیز گفته می شود و خود مثال بـه   –معتل الفاء  -الف

  تقسیم می گردد) "یمنَ "ال یائی مانند و مث"وجد  "دو قسم مثال واوي  مانند

یعنی عین الفعل کلمه حرف عله باشد. مانند قال ( که به آن اجوف نیز گفته می شود کـه بـر دو قسـم     –معتل الالم  -ب

  تقسیم میشود) "باع  "و اجوف یائی  "خاف "اجوف واوي 

  "به فتحه به الف قلب شده است اصل قال = قَولَ  بوده ، اعالل قلب صورت گرفته یعنی واو ماقبل "

یعنی الم الفعل کلمه حرف عله باشد. مانند رمی ( که به آن ناقص نیز گفته می شود کـه شـامل نـاقص     –معتل الالم  -ج

  می گردد)"سعی از سعو   "و ناقص یائی  "دعا از دعو  "واوي 

  فعل لفیف:  

  تقسیم میگردد.  ه به دو قسم لفیف مقرون و لفیف مفروقک،  فعلی است که دو حرف اصلی کلمه حرف عله می باشد

  لفیف مقرون: یعنی فعلی که دو حرف عله آن در کنار هم آمده باشد. مانند: طوي

  لفیف مفروق: یعنی فعلی که دو حرف عله آن کنار هم نباشد. مانند وقی

ه اصل فعـل مجـرد خـود بـدون زوائـد      زمانی شناخته می شود که ب -در مضارع و مزید–افعال صحیح و معتل  - نکات :

 رجوع شود مانند : إحسنَ ( که مهموز نیست زیرا اصل آن فعل حسنَ است)
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-  و گاهی مهموز و معتل  :  –البته گاهی افعال صحیح ، ثالثی مجرد پیدا می شود که مهموز و مضاعف می باشد: أم ، إب

  آب ، و گاهی معتل و مضاعف می باشد : ود –أتی 

  فعل الزم و متعديند هشتم: ب   

اگـر معنـی   »: َشـکلَ یشـکُلُ  «ممکن است فعلی گاهی به صورت الزم و گاهی به صورت متعـدي اسـتعمال شـود ماننـد:     

»سبدهد متعدي، مانند: » اعراب گذاشتن«(مشتبه شد) بدهد الزم است و اگر معنی » إلتَب»الکتاب شکلت «  

  الزم.» سفح الدم«متعدي است و اگر گوئیم » الدمسفحت «اگر بگوییم »: سفَح«نیز    

کند و از این قبیل اسـت :   برخی از افعال بر حسب آنکه متعدي باشند یا بوسیله حرفی متعدي شوند معنی آنها تفاوت می

م الیمین«   یعنی ساکت شد.» جزم علیه«یعنی عاجز شد و » جزم عنه«یعنی سوگند را تاکید و تایید کرد؛ » جزَ

بـه معنـی   » فی«با » رغب«کند: مثل:  از افعال اگر حروف جر متعدي کننده آنها تفاوت کند معنی آنها هم فرق میبعضی 

 ."طلب کرد و دعا و زاري نمود"یعنی » الی«؛ با "ترك کرد "یعنی» عن«؛  با "دوست داشت"

 فعل الزم است اگر :  

 ، حسن.اي یا آنچه نزدیک به آن است داللت کند : شَجع ـ بر غریزه

  ـ بر هیئت و شکل: طال، قَصر 

  ـ بر رنگ: زرِقَ، دکن

  ـ بر عیب یا حلیه : عوِر، غَیِد

  ـ بر نظافت یا پلیدي: طَهر، قَذُر

ـ بر خالی بودن یا پر بودن: فَرَغ، شَبع  

  ـ بر بعضی از عوارض طبیعی: غَضب، مرض

  کنند. بر لزوم فعل داللت می» فعنلَلَ و إفعالَّإنفَعلَ، تَفَعلَلَ، إفعلَّ، افعلَلَّ، ا« اوزان 

 شود: أکرم ـ فعل الزم یا به وسیله افزودن همزه نقل بر اول آن متعدي می

  ـ یا مضاعف کردن عین الفعل آن: کرَّم

: رغبت فی العلم  ؛ أعرضت عن الکسل.   ـ یا به وسیله حرف جرّ

ه ثالً گفته نمیشود. م هاي متعدي کردن در یک فعل جمع نمی همه راه   شود: جلست بزید به جاي اجلستُ
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  شود: ضربته فانضرب ؛ قتلته فاقتتل شود. گفته نمی اوزان مطاوعه از همه افعال ساخته نمی

  عالمت فعل متعدي

هرگاه به آن هاء ، ضمیري که به مفعول به بر می گردد متصل شود . مانند : اجنهـد الطالـب فأکرمـه اسـتاذه ( در      -الف

  نجا ضمیر هاء در اکرم به  طالب که در اینجا مفعول به است رجوع دارد)ای

  هرگاه از آن اسم مفعول تام  بدون حرف جر یا ظرف ساخته شود . مانند زید مضروب -ب

  : نکته 

  فعل متعدي خود به سه قسم تقسیم می گردد . 

عد موتکم ( در اینجا فعل بعث یک مفعولی می باشد و اول : آنچه با یک مفعول متعدي می گردد . مانند ثّم بعثناکُم من ب

  می باشد) "کم"مفعول آن نیز ضمیر 

دوم: آنچه با دو مفعول متعدي می شود. مانند علّم آدم االسماء کلها ( در اینجا فعل علّم دو مفعولی بوده و کلمـات آدم و  

  سماء دو مفعول آن می باشند) 

گردد: مانند أعلمت زیداً عمرً منطلقاً ( که زید و عمر و منطلق  سه مفعول فعل أعلم سوم : آنچه با سه مفعول متعدي می 

  می باشند)

  نکته:

همانطور که گفتیم فعل الزم به فاعل اکتفا می کند و احتیاج بـه مفعـول نـدارد ولـی در برخـی اعیـان بعـد از آن اسـم          

صل مجرور به حرف جر محذوف می باشد که در اصطالح منصوبی می آید که این اسم لفظاً منصوب ایت در حالی که در ا

  صرفی به آن منصوب به نزع خافض گفته می شود.

فرعونَ  ( که در اینجا کلمه فرعون منصوب به نزع خافض می باشد زیرا فعل جاء فعلی الزم مـی باشـد     همثال: جاء السحر

  الی فرعون بوده است) هدر حالی که اصل جمله جاء السحر

  ادغامبند نهم: 

ادغام عبارت است از داخل کردن حرفی در حرف دیگري که همانند حرف اول باشد به شـرط آن کـه حـرف اول سـاکن     

  باشد و حرف دوم متحرك.
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شـود:   اگر حرف اول از این دو حرف یکسان متحرك باشد یا قبل از آن حرف مدي وجود داشته باشد حرکت آن حذف می

  مدد ، ماددمد ، ماد که اصل آنها بوده: 

  گردد: یمد که در اصل بوده: یمدد اگر قبل از آنها حرف ساکن صحیح باشد حرکت حرف اول به ما قبلش منتقل می

  وجوب ادغام:

  ـ اگر دو حرف همجنس در دو کلمه باشند و اولی ساکن باشد: عنّا ، سکنّا

  ـ در الم تعریف با حروف شمسی: الرّجل

ا«ـ در  ا ، عم و» مم در امثال قعدت  

  ادغام و عدم ادغام در سه موضع جایز است:

مد ، لم یمدد ـ مضارع مفرد مجزوم: لم ی  

  ـ امر مفرد: مد ، امدد

یح ، یِیـ در آنچه عین و المش دو حرف یاء باشد و حرکت یاء دوم الزم باشد: ح  

  ع است: لن یحیِیاما اگر این حرکت عارضی و به سبب اعراب باشد ادغام ممتن

فعلی که در مضارع مفرد مجزوم و در امر مفرد ادغام در آن به عمل آمده باشد اگر عین الفعل آن مضموم باشد هر  نکته:

دملم ی ، دملم ی ، دمسه حرکت ضم، فتح و کسر در آن جایز است: لم ی  

لَّ ، لم یظَلِّشود و ی و اگر عین الفعلش مضموم نباشد آخر آن یا مفتوح می   ا مکسور: لم یظَ

  منع ادغام:

لٌ ، حلَلٌ   ـ اگر اسم سه حرفی و متحرك العین باشد: طَلَ

  ـ وقتی فعل مضاعف به ضمیر مرفوع صحیح متصل گردد: مددت ، مررنا

ـ در افعل تعجب به لفظ امر: أعزِز بزید  

  مل آمده باشد: مهلّلـ وقتی که دو حرف همجنس مجاور هم باشند و در اولی ادغام به ع

  اعاللبند دهم: 

  اعالل عبارت است از: حذف، قلب، اسکان
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  اعالل به حذف

  شوند: حرف هاي عله در موارد زیر حذف می

ف، بِع   ـ وقتی ساکن و بعد از حرکت مجانسش باشد و ما بعد آن نیز ساکن باشد: قُم، خَ

خشـ از آخر مضارع مفرد مجزوم: لم ی  

  ذکر: إخشـ از آخر امر مفرد م

  شوند: در موارد زیر حذف می یاءو  واودو حرف 

  ـ از فعل ناقص، وقتی به واو جمع یا یاء مخاطب مونث بپیوندد: رموا، یرمونَ، تَرمینَ

  ـ از آخر ماضی ناقص مفتوح العین وقتی به ضمیر مفرد مونث غایب یا مثنی بپیوندد: رمت، دعتا

  خواهد تنوین بپذیرد: غازٍ، قاضٍ ـ از آخر اسم نکره منقوصی که ب

  شود: باشد در دو مورد زیر حذف می مثال واوي مجرد معلوم که عین الفعل مضارعش مکسوراز  واوحرف 

  ـ در مضارع و امر: یعد ، عد

َقـه ،  آیـد: ث  آن تاء تانیث در آخرش مـی » فاء«شود و به جاي  آن مکسور می» عین«بیاید، » فعل«ـ در مصدر اگر بر وزن 

  اند: وِثقٌ ، وِعد عده که در اصل چنین بوده

  اعالل به قلب

  شود: قوبِلَ که بوده: قُابل قلب می واوبعد از ضمه به  الف

احیاءو بعد از کسره به    : مصابیح که بوده: مصابِ

  شود:  قلب می یاءبه  واو

  ـ اگر بعد از کسره بیاید و ساکن باشد: میزان (موزان)

)ـ اگر بعد از ک وعد) یعد ، ( وض ر) یسره بیاید و آخر کلمه هم باشد: رض  

در یک کلمه یا آنچه در حکم یک کلمه باشد جمع شوند و نخستین حرف از آن دو اصلی و سـاکن باشـد:    یاءو  واوـ اگر 

( ويضارِب) ضاربی ، (یودس) دسی  

)، یرضَیانِ (یرضَوانِ) و حرف چهارم یا باالتر کلمه و بعد از فتحه » الم«ـ اگر    قرار گیرد: معطَیانِ (معطوانِ

نوي)، العلیا (العلوي)» فُعلی«براي صفتی که بر وزن » الم«ـ اگر  است قرار گرفته باشد: الدنیا (الد  
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ن کار شود و ای ـ اگر در آخر اسم معرب و قبل از آن ضمه باشد. در این حال بعد از قلب واو به یاء، ضمه به کسره بدل می

  از فعل ناقص قیاسی است: التّرجی» تفعل و تفاعل«در دو مصدر 

  باشند: األدلی جمع دلو واوو مختوم به » أفعل«( الترجو)، التراضی (التراضو). همچنین در جمع اسماء جامد اگر بر وزن  

  ـ اگر بین کسره و الف در مصدر اجوف ثالثی باشد: صیام ( صوام)    

  ی که عین آنها در مفرد ساکن باشد: دیار (دوار)، ثیاب (ثواب)، ریاض (رِواض)ـ در جمع اسمای

  به حالت خود باقی می ماند:  "واو"در غیر این حاالت 

  صوان و سوار: براي آن که آنها هر دو مفردند.

  طوال، جمع طویل: زیرا عین آن در مفردش متحرك است.

م که مزید است. وام: مصدر قاوق  

  شود:  قلب می واوبه  ءیاحرف 

(   ـ اگر بعد از ضمه بیاید و ساکن باشد: یوقنُ (ییقنُ

  باشد: فَتوي ( فَتَیا) ، تَقوي (تَقیا)» فَعلی«موصوفی بر وزن » الم«ـ اگر 

 شوند که متحرك بوده و بعد از فتحه قرار گیرند: قام تبدیل می الفوقتی به  یاءو  واو

 شوند: یبه همزه تبدیل م یاءو  واو

( ـ بعد از الف فاعل: قائل (قاولٌ) ، بائع (بایع  

( بقاء (بقاي ، ( ـ بعد از الف زایدي که در آخر کلمه باشد: رضاء (رضاو  

) ، إتَّسرَ  افتعل ادغام می تاءشوند و در  باشد هر دو به تاء تبدیل می» افتعل«، فاءالفعل وزن یاءو  واواگر  شوند: اتَّفَقَ (اوتَفَقَ

)(ایتَ  سرَ

  اعالل به اسکان

 گردند اگر: اعالل به اسکان می یاءو  واو

( بیِعی) بِیعی ،( لَ قوـ واو مضموم و یاء مکسور و ماقبل آنها حرف ساکن صحیحی باشد: یقُولُ (ی  

) ، یه می "الف"[اگر واو و یاء مفتوح باشند پس از نقل حرکت آنها به ماقبل، تبدیل به  فخوی) شوند: یخاف[( ب یهی) اب  



  »27« زبان عربی  
 

 
 
ـ واو مضموم و بعد از ضمه بیاید و حرف یاء مضموم و بعد از کسره باشد و هر دو در آخر کلمه باشند تنهـا حرکـت هـاي    

) شود و ساکن می آنها حذف می ییرمی (یرم ، (ویدع) وگردند. یدع  

 در آنچه اعالل در آن ممنوع است:

  لت: مقود              ـ صفت مشبهه: أسودـ افعل تفضیل: أجود               ـ اسم آ

  ـ افعل تعجب: ماأطوله             ـ اسم مرّه: قَومه              ـ نوع یایی: حسنُ البیعه

 شوند: الطاوي، المجاور اسم هایی که از فعل اعالل شده بیایند اعالل نمی

  اعالل همزه

جمـع آدم و   "أوادم"تبـدیل نمـود:    "واو"زه مضموم بیاید باید آن را بـه  اگر همزه مفتوح بعد از همزه مفتوح دیگر یا هم

م" یدکه تصغیر آدم است. "أُو  

ساکن بیاید بهتر است که بعد از واو به واو و بعد از یاء به یاء تبدیل شـود   یاءیا  واواگر همزه متحرك در آخر کلمه بعد از 

  رزیه به خالف شیء و سوء که اثبات همزه در آنها بهتر است.و در ماقبل خود ادغام گردد: الوضو، النبی، ال

حذف همـزه   "أکل و أخذ"شود و در  در صیغه امر براي کثرت استعمال حذف می "أکل، أخذ و أمر"همزه اصلی از  نکته:

ذ، کُل خُ"شود و  جایز است. سپس همزه وصل به خاطر بی نیازي از آن به حرکت مابعد همزه حذف می "امر"واجب و در 

  شود. می "ت"که تبدیل به  "أتی"امر  "ایت "شود. و از این قبیل است حذف همزه  گفته می "و مر

  حذف شود. مثل: ر ، ریا ، روا؛ مرٍ ، مري "رأي"و همچنین واجب است که همزه از مضارع و امر 

  نوشتن همزه

  شود: أنمله، إصبع وقتی همزه در آغاز کلمه باشد مطلقاً به صورت الف نوشته می

ئب اگر همزه در میان کلمه بیاید و ساکن باشد موافق حرکت ماقبلش نوشته می شود: لُؤم، ذ  

اگر همزه در میان کلمه بیاید و متحرك باشد و ماقبل آن هم متحرك باشد به صورت حـرف موافـق بـا حرکـت خـودش      

  شود: سأَلَ، سئم، لَؤم نوشته می

مه یا کسره قرار گرفته باشد یا پس از آن الفی آمده باشد، به صورت حرف موافق با حرکت قبـل  اما اگر مفتوح و بعد از ض

  شود: مؤن، فئه، مآب از خود نوشته می
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اگر همزه بین الف و یاء باشد جایز است که قبل از یاء ضمیر، هم به صورت همزه و هم به صورت یاء نوشته شود: الرائی و 

  هتر است که به صورت یاء نوشته گردد.الراءي ، بقائی و بقاءي و ب

از ضمایر قرار گیرد در صورتی که مکسور یا مضموم باشد به صورت حرف موافق  یاءاما اگر همزه بین الف و حرفی به جزء 

  شود و اگر مفتوح باشد به صورت همزه: بقائه، بقاؤه، بقاءه با حرکت خودش نوشته می

  زه یعنی بدون کرسی نوشته می شود: قراءاتاگر همزه میان دو الف باشد به صورت هم

 اگر همزه در آخر کلمه باشد: 

  شود: جزء ، ضَوء ـ و ماقبل آن ساکن باشد به صورت خودش نوشته می

 شود: جُرؤ ، قَرَأ، صدئَ ـ اگر ماقبل آن ساکن نباشد به صورت حرف موافق با حرکت قبل از خود نوشته می

 تانیث باشد اگر حرف ماقبل آن: تاءق به اگر همزه در آخر کلمه و ملح

  شود: نشأه ـ صحیح ساکن باشد به صورت الف نوشته می

  شود: فئه ـ صحیح متحرك باشد به حرف موافق با حرکت ماقبلش نوشته می

و بـا  ـ معتل باشد بعد از حرف یاء به صورت یاء و بعد از الف و واو به صورت همزه نوشته می شود: خطیئه، قراءه، مـروءه.  

 تانیث نیز چنین حکمی دارد: مألي، سوءي  "الف"

  همزه وصل و قطع

  همزه وصل : عبارت است از همزه اي که در ابتداء کلمات بیاید تلفظ می گردد و لی در اثناء آن تلفظ نمی گردد مانند:

  یل رجلُ اجلس –إجلس یا رجل 

  می گردد. همزه قطع: همزه ایست که در هر جاي کلمات قرار گیرد تلفظ

  یا رجل أکرِم –أکرِم یا رجل 

 جاي همزه وصل و همزه قطع:

ـ همزه وصل در ماضی پنج حرفی، شش حرفی و فعل امر و مصدر از این دو، همچنین از فعـل امـر ثالثـی مزیـد کـه در      

  اولش حرفی زیاد شده باشد، قیاسی است.

  و در ده اسم سماعی است که عبارتند از:
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تعریـف   "أل"ابن ، ابنم ، ابنه ، امرؤ ، امرأه ، اثنان ، اثنتان ، ایمن ، ایم (در قسـم) و همچنـین در   اسم و است (اساس) ، 

  سماعی است.  

  ( در هفت اسم اول از این اسماء فقط در مفرد و تثنیه همزه وصل اما در جمع، همزه قطع است.)

  عل مضارعی قیاسی است.ـ همزه قطع در ماضی چهار حرفی ، امر و مصدر آن و همچنین در هر ف

همزه قطع در ماضی و امر چهار حرفی مفتوح است. اما در غیر آن فتح و کسر آن بر حسب سـماع اسـت و گـاهی     نکته:

. این همزه اصلی است: أخذ ؛ گاهی زاید است: أکرم  

  : که شامل دو قسم است : موارد همزه وصل

  موارد قیاسی :  –الف 

ب = إکتساب                  إنکَسرَ = إنکسارماضی پنج حرفی و مصدرش : إ -1  کتَس  

  ماضی شش حرفی و مصدرش: إستَخرَج = استخراج -2

ب -3   همزه امر به جزء باب افعال : اُکتُ

  موارد سماعی : -ب

  إست ) می باشد. شامل کلماتی ( ابنه ، ابنم ، اسم، اثنان ، اثنتان، امرء ، امراه ، ایم و ایمن ( ادات قسم در قدیم) ، أل ، 

  : غیر از فرمول باال تمامی همزه ها  همزه قطع هستند مانند : أخذَ موارد همزه قطع

  اعالل به حذف

  شامل چند قسم میگردد:

  أَخَذَ و أکَلَ و أمرَ -در امر:  مانند -الف

  د: خُذْمنتهی در أخَذَ و أکَلَ وجوب اعالل و در أمرَ جواز اعالل می باشد. مثل: تأخذُ که می شو

  درمضارع رأي در انجا به صورت یرأي ساخته نمی شود  یعنی در اینجا همزه می افتد که می شود : یري -ب

  و در امر رأي می شود = ر ( ببین) 

  موارد خاص : اجتماع دو همزه از دو کلمه جدا گانه : -ج

نت -1   حذف یکی از همزه ها . مثل : أاَنت  = اَ

نتذکر هردو . مثل : أ -2   اَنت = آاَ

  آوردن التی میان آندو . مثل: أ التی انت (نادر میباشد) -3
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  تتمه :

فعل متصرف: فعلی است که متغیر بوده و داراي ماضی و مضارع و امر و مصدر می باشـد ودر غیـر اینصـورت بـه آن غیـر      

  متصرف می گویند.

ند ( یعنی مبتدا و خبر یا فاعل قرارگیرد) متصرف در حروف و ظرف : حروفی یا کلمه اي که ظرف باشد ولی تغییر پیدا ک

  می باشد. مانند: یوم      و در غیر اینصورت غیر متصرف می باشد مانند: عند

اسم متصرف : اسمهایی که قابل تغیر باشد متصرف نامند که خـود بـه دو قسـم     –اسم به دو قسم تقسیم می شود : الف 

  موصوف وصفت تقسیم می گردد:

  

                                                

    

                            

     

  

    

در غیر موارد یاد شده ( یعنی اسم قابل تغییر نباشد) به آن غیر متصرف گویند. که شامل ضمایر ، موصوالت ، اسم اشاره ، 

  اسم استفهام و اسم شرط  است.

  نکته: 

  ا لحاظ می کند و تمام موجودات را شامل می شود مانند : انساناسم جنس: اسمی است که یک خصوصیت مشترك ر

  اسم علم:اسمی است که در مقابل یک نامگذاري یک مصداق دارد . مانند: زید که اسمی اسن براي یکنفر صادق است

  اسم جامد: اسمی است که از اصل فعل برداشت نشده باشد. مانند رجل

  شت شده باشد. مانند ناظراسم مشتق: اسمی است که از اصل فعل بردا

  مؤکد و غیر مؤکد

  وقتی فعل مؤکد است که نون تاکید ثقیله یا خفیفه به آن بپیوندد. لَیفرَحن ، لیبتَهجنَّ

اسم فاعل ، مفعول ، صیغه مبالغه ، اسم تفضیل ، اسم 
 مکان و اسم زمان

 موصوف مشتق

 علم = زید جامد موصوف
اسم جنس = قلم    

 اسم جنس= جارو
مسجد مصدر =  

 اسم منسوب = ایرانی صفت
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  ـ نون تاکید هرگز به فعل ماضی نمی پیوندد. ولی بر فعل امر بدون شرط می تواند بپیوندد.

  پیوندد.بر فعل مضارع به شرط این که معنی استقبال دهد می 

  فعل مضارع براي استقبال در هفت موضع استعمال می شود:

  استفهام: هل تذهبنَّ                         ترجی: لَعلَّک ترفَقَنَّ بِی

  عرض: أال تَجودنَّ بِمقابلَتک               تحضیض: هلّا تَجهدنَّ

  ی: لَیتَک تَفوزنَّ بامانیکنهی: ال تَتکاسلَنَّ                            تمنّ

  قسم: و ابیک الحفَظَنَّ عهودك

ـ تاکید مضارع به وسیله نون در هفت موضع ذکر شده جایز است. و وقتی در جواب قسم بیاید و مثبـت و متصـل بـه الم    

نَّک. اما اگر منفی یا منفصل از الم باشد تاکید آن ممتنع است: و ا ازور   بیک ال یفلح الکذُوبباشد واجب است: و اهللاِ لَ

 و مونث مخاطب نسبت داده شده باشد اگر به نون تاکید بپیوندد معرب باقی می ماند. ـ فعلی که به ضمیر مثنی و جمع مذکر

ـ وقتی نون تاکید به فعلی بپیوندد که دو حرف از فعل به خاطر بناء یا جزم افتاده باشد، آن حرف حذف شـده بـه خـاطر    

  ه بر می گردد: قُومنَّ ، ارمینَّ ، التَخافَنَّنبودن علت دوبار

که تنها نـون تاکیـد    الفـ هر جا نون تاکید ثقیله استعمال شود می توان نون تاکید خفیفه هم استعمال نمود مگر بعد از 

  ثقیله استعمال می شود.

  ـ وقتی نون تاکید به فعل بپیوندد تغییراتی به طریق زیر در آن ایجاد می شود:

نصرنانِّال  رانِّ      الیرَنَّ      التَنصرُنَّ       التَنصرانِّ       الینصنصرَنَّ      الینصی  

  التَنصرَنَّ       التَنصرانِّ       التَنصرُنَّ       التَنصرِنَّ      التَنصرانِّ       التَنصرنانِّ

  الأنصرَنَّ       النَنصرَنَّ    

نصرنانِّ              نصرانِّ         اُ نصرِنَّ         اُ نصرُنَّ          اُ نصرانِّ          اُ نصرَنَّ     أُ   امر: أُ

  گفتار سوم :باب اسم

  بند اول: کلیات

  اسم بر دو نوع است: متصرف و غیر متصرف
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نی اسمی است که تثنیه، جمع، مصغر و منسوب می شود: مدینه، مدینتان، ـ اسم متصرف: ده و م ن، مدینَ دم  

ن اسم غیر متصرف: - اسمی است که همواره بر یک حالت ثابت می ماند: م  

  اسم متصرف بر دو نوع است: جامد، مشتق

اسم جامد: عبارت است از اسمی که از اصل فعل گرفته نشده است: رجلٌ ، درهم  

  رٌ ، مریضاسم مشتق: عبارت است از اسمی که از اصل فعل گرفته باشد: ناظ

  اصل مشتقات، مصدر مجرد است. اما مصادر ثالثی مزید و رباعی مزید از فعل ماضی مشتق می شوند.

هشت اسم مشتق وجود دارند که عبارتند از : اسم فاعل، مفعول، صفت مشبهه، افعل تفضیل، صیغه مبالغـه، اسـم زمـان،    

  مکان و اسم آلت.

  مصدربند دوم:   

  ، مزید، میمیمصدر بر سه قسم است: مجرد

  مصدر مجرد بر دو قسم است: ثالثی و رباعی

  تمام مصادر قیاسی هستند به جز مصادر ثالثی مجرد.

     ، سسـوعالل. وزن دوم قیاسی نیست مگر اینکـه مضـاعف باشـد: وبراي مصدر رباعی مجرد دو وزن وجود دارد: فَعلَلَه و ف

  وسوسه ، وسواساً

  مصادر ثالثی مزید

  تَفعیالً و تَفعلَه       ؛           فاعلَ             مفاعلَه و فعاالً       فَعلَ     

لَ              تَفَعالً لَ           إفعاالً                 ؛           تَفَع أفع  

لَ           إفتعاالً الً                ؛             إفتَعلَ         تَفاع تَفاع  

  إنفَعلَ          إنفعاالً               ؛            إفعلَّ             إفعالالً

  إستَفعلَ       إستفعاالً             ؛            إفعوعلَ          افعیعاالً

     إفعالَّ        إفعیالالً               ؛            إفعولَ           إفعواالً     

  مصادر رباعی مزید

  تَفَعلَلَ      تَفَعلُالً     ؛    إفعنلَلَ        إفعنالالً    ؛     إفعلَلَّ         إفعلّاالً           
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  مصدر میمی و اسم مصدر

  مصدر میمی به وسیله افزودن میم در اول هر فعلی ساخته می شود.

  مصدر میمی بنا می شود:

  : منظَر ، مضرَب ، مرمیفعلمـ از سه حرفی بر وزن 

  بنا می شود: موعد ، موقع مفعلاما اگر مثال صحیح الالم محذوف الفاء در مضارع باشد بر وزن 

  ـ از غیر ثالثی بر وزن مضارع مجهول آن فعل با تبدیل کردن حرف مضارع به میم مضموم بنا می گردد: مکرَم ، منحذَر

  مصدر صناعی:

ه) یـا  عبارت است   از اسم منصوبی که به تاء تانیث پیوسته باشد و معنی مصدر بدهد و یا از اسم فاعل بنا می شود (عالمی

ه) و یـا      یـا مصـدر (إسـنادی (هعثمانی) یا اسم جامد (انسانّیه) یا اسم علم (هحیأرج) یا افعل تفضیل (هعذوریم) اسم مفعول

ه). مصدر میمی (مصدری  

مصدر وجود دارد این است که موصوف لفظـی یـا تقـدیري بـراي آن وجـود نداشـته باشـد و اگـر         شرطی که در این نوع 

  موصوفی براي آن ذکر شده باشد یا براي آن مقدر باشد آن را اسم منصوب می گویند نه چیز دیگر.

اً کـم شـده   عبارت است از لفظی که بر معنی مصدر داللت می کند و از حروف فعلش چیزي لفظـاً یـا تقـدیر    اسم مصدر:

  است: عطاء

  مرّه و نوع

بتُه ضَربهاسم مره   : مصدري است که بر وقوع فعل براي یک مرتبه داللت می کند: ضَرَ

االسد هعلیه وِثب ثَباسم نوع: مصدري است که بر هیئت فعل و نوع آن داللت می نماید: و  

ه"ـ اگر فعل ثالثی باشد اسم مره آن بر وزن  ه"ر وزن و هیئت آن ب "فَعلَ   است: ضَربه ، مشیه "فعلَ

     ـ اگر غیر ثالثی باشد اسم مره و نوع آن بر وزن مصدر فعل آنهاست به شرط آن که مختوم به تـاء تانیـث گـردد: انطَلَقـت

ت إلتفاتَه الظَّبیِ القَه ، إلتَفَ انط  

ه اي که داللت بر وحدت کند مقید نمـود و در  اگر مصدر در اصل مختوم به تاء باشد در اسم مره باید آن را به کلم نکته:

  اسم نوع باید آن را بر کلمه اي که داللت بر صفت یا حالت کند مقید کرد تا با مصدر محض اشتباه نشود: 

  هحکمی برَهخ ال غیرُ ، خبرتُه حرجهد حرَجتُهد ، هحمغیرَ ر ما رحمتُه ، هدواح رحمه رحمتُه  
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ه"ر مطلق بر وزن اگر مصد نکته: ه) فاءالفعلش در اسم مره مفتوح و در اسم نوع مکسور می گـردد: دربـت    "فُعلَ ربباشد (د

النَشیط ه ربد ربتد ، هربرسِ دبالد  

ه"و اگر مصدر بر وزن  ه) یا  "فَعلَ حمعلَه"(رباشد بر مره و نوع و هیئت جز به قرینه یا وصف داللت نمی کند "ف (برَهخ).  

اسم مره داللت بر جوارح حسی می کند (جلسه) و بر فعل باطنی (علم ، جهل ، جبن) یا صفت ثابت (حسن ، َکـرم   نکته:

  ، بخل) داللتی ندارد.

  اسم فاعل و مفعولبند سوم:   

  اسم فاعل بنا می شود:

  : شاکر"فاعل"ـ از ثالثی بر وزن 

  کردن حرف مضارع به میم مضموم و مکسور کردن ماقبل آخر: مکرِم ، مستَغفر ـ از غیر ثالثی بر وزن مضارع معلوم با تبدیل

  ـ اگر اسم فاعل از اجوف بنا شود عین الفعل آن تبدیل به همزه می شود: قائم ، بائع

  ـ اگر از ناقص بنا گردد الم الفعل آن حذف می شود: غازٍ ، راضٍ

    اسم مفعول بنا می شود:اسم مفعول بنا می شود:

  : منصور ، مهزوم"ولمفع"ـ از ثالثی بر وزن 

  ـ از غیر ثالثی بر وزن مضارع مجهول با تبدیل حرف مضارع به میم مضموم: مکرَّم ، منتَظَر

اسم مفعول جز از فعل متعدي بنا نمی شود و این فعل یا اصوالً متعدي است (مستَخرَج) یا به واسطه حرف جـر متعـدي   

  می شود: مغضوب علیه

ا شده باشد حرکت عین الفعل به ماقبل منتقل می شود و سـپس حـرف واو از آن حـذف مـی     اگر اسم مفعول از اجوف بن

  گردد: مصون (مصوون)، مقُول (مقوول)

  باشد ضمه به مناسبت یاء تبدیل به کسره می شود:  یاییاگر اجوف 

  مبِیع (مبیوع) ، مدین (مدیون)

  در یاء دوم ادغام می شود: مرمی (مرموي) باشد واو آن تبدیل به یاء و  یاییاگر از ناقص 

  باشد فقط در آن ادغام به عمل می آید: مغزُو واوياگر از ناقص 

اگر از مهموز الالم باشد بهتر است که همزه را به واو تبدیل کنیم: مقرو  
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  احکام مثنّی:  چهارمبند

  ساکن باشد: دلو ، ظبیاسم شبه صحیح: آن است که آخرش واو یا یایی است که ماقبل آن 

  الفاظ ملحق به مثنی پنج تاست: اثنان، اثنتان، ثنتان، کال و کلتا

و بر آنها ابوان ( براي اب و ام) و قمران ( براي شمس و قمر) و آنچه از اسمهاي اشخاص است (حسنین و محمدین) اضافه 

  می شود و همه آنها مانند مثنی اعراب می پذیرند.

اعراب مثنی را جز در حالت مضاف به ضمیر نمی پذیرند اما اگر به اسم ظاهر اضـافه شـوند، بـه حرکـات     کال و کلتا  نکته:

معرب می شوند. و از خصایص آنها این است که خبر آنها یا به ضمیر مفرد به اعتبار لفظ بر می گردد و  "الف "مقدري بر 

   ین عالم او عالمان.به ضمیر مثنی به اعتبار معنی، ولی اولی بهتر است. کال الرجل
  ـ الف مقصور ثالثی در تثنیه، به اصلش بر می گردد: عصوان ، فَتَیان

  اما در مافوق ثالثی همیشه الف به یاء تبدیل می شود: معطَیان (معطَی) ، مصطَفیان (مصطَفی)

  و هر الف زایدي هم چنین می شود: حبلَیان ، حباریان

)اگر یاء منقوص حذف شده باش نکته: د در تثنیه دوباره باز می گردد: هادیانِ (هاد  

  اگر همزه ممدود براي تانیث باشد به واو تبدیل می شود: حمراوان (حمراء)

  اگر اصلی باشد به حال خود باقی می ماند: قرّاآن (قرّاء)

  اگر منقلب از واو یا یاء باشد دو وجه جایز است: دعاآنِ و دعاوانِ ، کساآنِ و کساوانِ

  سم هایی که الم آنها حذف شده است:ا

کـه در تثنیـه آنهـا     "ید و فم"ـ اگر حرفی به جاي محذوف نیامده باشد در تثنیه محذوف دوباره باز می گردد مگر کلمه 

  گفته می شود: ابوان (اب) ، اخوان (اخ) "یدان و فمان"

  ـ اگر حرفی به جاي محذوف آمده باشد به صورت خودش مثنی می شود: 

  (سنه) ، اسمان (اسم) ، ابنان (ابن) سنتان

  جمع مذکر سالم: پنجمبند   

  جمع مذکر سالم به این طریق ساخته می شود که در مفرد آن تغییري نمی دهیم و به آخر آن حروف زیر را می افزاییم:

  ـ واو و نون مفتوح در حالت رفع: مرسلونَ ، حسنونَ
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  ینَ ، حسنینَـ یاء و نون مفتوح در حالت نصب و جر: مرسل

  موارد استثناء  

  از آخر آن یاء حذف می شود و ماقبل واو، مضموم و ماقبل یاء براي مناسبت مکسور می گردد: هادونَ ، هادینَ   ـ اسم منقوص:

  الف آن حذف می شود ولی فتحه قبل از واو و یاء باقی می ماند: مصطَفَون    ـ اسم مقصور:

  ضّاؤون (وضّاء) ، بنّاؤون و بنّاوون (بنّاء)مانند مثنی است: و ـ اسم ممدود:

  آید به شرط آن که: جمع مذکر جز براي اعالم مذکري که براي عقالء و اوصاف آنهاست نمی

  ـ اسم علم بدون تاء تانیث و ترکیب باشد

(أبـیض) و  ـ صفتی بدون تاء تانیث باشد یا دلیل بر تفضیل باشد ولی از بـاب أفعـل کـه مونـث آن بـر وزن فعـالء اسـت        

  همچنین از فَعالن که مونث آن بر وزن فعلی است (نشوان) و نیز از آنچه در مذکر و مونث یکی هستند نباشد (بتول ، جریح).

  اسم منسوب را از اوصاف اسم حساب می کنیم: لبنانیون ، دمشقیون

هر دو مونثند) ، برق (علم براي اسب) ، امثال رجل و غالم (براي اینکه اسم علم و صفت نیستند) ، مریم و مرضع (  نکته:

  فضّی (صفت انگشتري) ، طلحه ، فهامه ( تاء تانیث دارند) ، سیبویه (ترکیبی است) جمع مذکر بسته نمی شوند.

 ، ذو عبداهللاال جمع اضافه می کنیم: ذو سیبویهرا در ح "ذو "اسمایی را که ترکیبی هستند اگر بخواهیم جمع ببندیم بر آنها کلمه 

  سم هاي ملحق به جمع مذکر سالم در اعراب آن عبارتند از: ا

ضون ، عالَمون ، سنون ، عشرون الی تَسعین؛ و آنچه نام اشخاص است: عابدین لّیون ، أرنون ، أهلون ، عأولو ، ب  

  جمع مونث سالم:  ششمبند   

  ند و در اصل مفرد تغییري نمی دهند. مریماتقاعده عمومی در جمع مونث سالم: در آخر مفرد الف و تاء کشیده اي می افزای

  این قاعده سه استثناء دارد:

  ـ آنچه به تاء تانیث ختم شده است، تاء آن حذف می شود: مؤمنات (مؤمنه)

  ـ آنچه به الف مقصوره یا ممدوده تانیث ختم شده باشد مانند تثنیه با آن عمل می شود:

  ، صحراء (صحراوات) فضلیات (فضلی) ، رحی (رحیات) ، عصا (عصوات)

  آن فتحه می پذیرد: عینـ اسم ثالثی موصوف مفتوح الفاء اگر عین آن صحیح ساکن باشد 

  ظَبیات (ظَبیه)
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اگر عین آن معتل (زینب ، جوزه) یا متحرك باشد (شجره) در جمع به حال خود باقی می ماند. اما امثـال خُطـوه ،    نکته:

آن  فـاء ور است، سکون یا فتح عین، هر دو جایز است و همچنین ممکن است ماننـد  آنها مضموم یا مکس "فاء"کسرَه که 

  حرکت پذیرد:  

  خُطوات ، خُطَوات ، خُطُوات  ؛  کسرات ، کسرات ، کسرات

  ـ و اما صفات مونث، در جمع به لفظ مفردشان باقی می مانند: 

ه) ، حسنات (حسنه) ، خَشنات (خَشنه) ، حل ضَخمات (ضَخم(لوهح) وات  

  در پنج مورد جمع بستن به طریق مونث سالم داراي قاعده کلی است:

  ـ اعالم مونث: هند ، ورده

  ـ آنچه به عالمت تانیث پایان پذیرفته باشد: جمیله ، صحراء ، حمی

  ـ مصدري که از سه حرف متجاوز باشد: إحسان ، تعریف

یهِم  رعدودـ مذکر غیر عاقلی که مصغر یا وصف باشد: دم ،  

  آغاز شده و از اسماء ذوي العقول باشد:  ذيو  ابنـ آنچه به 

  بنات آوي (ابن آوي)، ذوي القعده (ذي القعده) 

  از اسمهاي مختوم به تاء این اسم ها مستثنی هستند:

ه«   می باشد.» للنساء ، شیاء ، إماء ، امم ، شفاه و م«که جمع آنها » إمرأه ، شاه ، اَمه ، اُمه ، شَفَه و ملَّ

مستثنی هستند و به جمع مونث سالم  "فَعالن"مونث  "فعلَی"و  "أفعل"مونث  "فعالء"از اسمهاي مختوم به الف تانیث، 

  جمع بسته نمی شوند همانگونه که در مذکر هم جمع مذکر سالم از آنها به وجود نمی آید.

  الفاظ ملحق به جمع مونث سالم در اعراب عبارتند از: 

  اخوات ، اوالت و آنچه به آن نامیده می شود: برکات ، عرفات  بنات ،

  جمع مکسر: هفتمبند   
  جمع مکسر جمعی است که بناي مفرد آن تغییر می کند.

  جمع مکسر کلمات را به اصل خود بر می گرداند: ابواب (باب) ، انیاب (ناب) ، مفاوز (مفازه)

اسـت و اصـل آن    "واو"در عید مقلوب از  "یاء"می رود در صورتی که  به کار "عید"در جمع  "أعیاد"گاهی به طور نادر 

  عود بوده است.

  جمع مکسر بر دو نوع است: قله و کثره
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  جمع قله:  هشتمبند 

  داللت بر سه تا ده می کند و چهار وزن دارد: أفعل ، أفعلَه ، أفعال ، فعلَه

این در صورتی است که براي هـر یـک از آنهـا صـیغه داللـت       ـ جمع قله گاهی براي کثره و بالعکس استعمال می شود و

ل"کننده بر چنان جمعی نباشد:  ل. اما اگر براي آنها چنان صـیغه اي وجـود داشـته     "رِجال"جمع رِجل و  "أرجججمع ر

  باید هر یک را در جاي خود استعمال کرد. "أنفُس و نُفُوس"باشد: 

عنی کثره می دهد: االیدي افضلُ من االرجل. و همچنین اسـت اگـر بـه چیـزي     باشد م الم استغراقـ اگر جمع قله داراي 

  اضافه شود که داللت بر کثرت کند: اقطار البالد

  و همین گونه، اگر قرینه اي در جمله باشد ممکن است جمع کثره معنی جمع قله بدهد: ثالثه الرجال

که بعد از الف تکسیر آن، دو حرف متحرك یا سه حرفی ـ صیغه منتهی الجموع یا جمع الجمع: عبارت است از هر جمعی 

  باشد که حرف میانی آنها یاء ساکن باشد: دراهم ، فواصل، أراجیز 

  ـ جمع الجمع مثل مفرد هم وزن آن جمع بسته می شود: أکالب (أکلب) ، قراطیس (قرطاس) 

د باید جمع سالم بسته شود: صواحبات (صواحب، باشد اگر بخواهند آن را جمع ببندن أفاعیلیا  أفاعلـ اگر جمعی بر وزن 

  جمع صاحب) ، أفاضلین (أفاضل، جمع أفضل)

  استعمال جمع سالم در غیر صیغه منتهی الجموع نیز جایز است: 

  سادات (ساده، جمع سید) ، اندیات (اندیه، جمع نادي)

  : اسم جمع نهمبند   

مفردي براي آن نباشد: خَیـل ، َشـعب؛ امـا اگـر اسـمی چنـین       عبارت است از آنچه بر جمعی داللت کند که از نظر لفظ 

اسم جنس جمعی «نسبت بیان کنیم به آن  یاءیا به وسیله  تاءواحدش را به وسیله  و بتوانیم باشد(بر جمعی داللت نماید)

  می گویند: تُفّاح ، افرنج» یا شبه جمع

  اي مفرد جمع بسته می شوند: اقوام (قوم) ، أنجم (نجم)ـ هر اسم جمع یا شبه جمعی همانگونه جمع بسته می شود که اسم ه

ـ اسم جمع را می توان به اعتبار معناي آن مانند جمع به حساب آورد: الرکب ساروا؛ یـا بـه اعتبـار لفـظ آن مفـرد: هـذا       

  عظیم الشعب  
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  بند دهم: صفت مشبهه

  و جبان اسمی است مشتق از فعل الزم که داللت بر ثبوت فعل دارد. مانند: شجاع

  منظور از ثبوت وجود داشتن صفت در اوصاف آن بطور مطلق است بدون مقید بودن بر زمان .

  آنچه صفت مشبهه از آن ساخته می شود:

صفت مشبه فقط از فعل الزم ساخته می شود بنابراین افعال متعدي را نمی توان بصـورت صـفت مشـبهه سـاخت      –الف 

  داً  زیرا نصر فلی است متعدي ولی میتوانیم بگوئیم ك محمد شریف النسبپس نمی گوئیم:  محمد ناصرُ االب سعی

  باید صفت مشبه بر زمان ماضی باشد پس نمی گوئیم: محمد جمیل أمس  زیرا داللت بر ماضی دارد. -ب

  وصفی که بدون تفصیل داللت بر حدث دارد. مانند: بطَلَ -ج

  باشد: از ثالثی مجرد به دو قسم می اوزان صفت مشبهه: 

موازن با فعل مضارع ( یعنی هم وزن مضارع) که این وزن کم می باشد و بیشتر بـر وزن فاعـل مـی باشـد . ماننـد:       -الف

  محمد طاهرالقلب

غیر موازن با فعل مضارع : که داراي اوزان زیادي است . مانند: فَعلٌ : حسن الوجه  یا فَعیل : جمیل الخلـق ویـا اوزان    -ب

  فَعالن و غیرهفُعال ، فَعال ، 

( یعنـی بـر وزن    هج از غیر ثالثی مجرد اگر قصدش دوام وثبات باشد بر وزن اسم فاعل است . مانند: محمد معتدل القامـ 

  مضارع با ابدال حرف مضارع به میم مضموم و کسر ما قبل آخر)

أسـود  و در غیـر اینصـورت دراي    نماید اوزانش قیاسی ات ماننـد   هنکته: در ثالثی ، اگر فعل دالل بر رنگ یا عیب یا حلی

  اوزان مختلفی است .مانند : صعب ، جبان

نکته: اگر فعیلی دیدیم که بر صفت مشبهه داللت کند ولی معنی متعدي دهد مانند : شهید که در اینجا صـرفیون بـه آن   

شـبهه و اسـم مبالغـه    صفت مشبهه نمی گویند بلکه آنرا صیغه مبالغه می نامند . پس می توان گفت که فعیل در صفت م

  مشترك است.

ساخته می شود بجز وزن فعالن که مونثش فعلی می باشد و أفعل که مـونثش   "ه "نکته: مونث صفات مشبهه با افزودن 

  فعالء می باشد : عطشان = عطشی  ( مونث آن)           و أحمر = حمراء ( مونث آن) 
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  عمل صفت مشبهه:
هد یعنی مابعدش را بعنوان فاعل خویش مرفوع می سازد . محمد حسنٌ وجهه      و همان عمل اسم فاعل را انجام می د

براي اینکه( معمول )شبیه به مفعول به است اگر معرفه باشد منصوب می شود. محمد حسـنٌ الوجـه       و اگـر معمـول     

  تمیز باشد و نکره ، منصوب می گردد . محمد حسن وجهاً

  أفعل تفضیلبند یازدهم: 
غه ایست که بر وصف چیزي یا زیادتی به غیر آن داللت دارد ( بطوریکه در موقع برتري دادن یک شی ء نسبت به شی صی

ء دیگر از افضل تفضیل استفاده می نمائیم . مانند: محمد أفقَه من علیٍ  که در اینجا داللت بر اشتراك صفتی بر دو شـی  

  دتی است.است در صورتی که یکی نسبت به دیگري داراي زیا

  رایط ذیل ساخته می شود: افعل تفضیل با داشتن ش

متصـرف   -6داللت بر رنگ وعیـب و حلیـت نکنـد     -5ثالثی مجرد باشد  -4مثبت باشد  -3معلوم باشد  -2تام باشد  -1

  قابل تفاضل باشد. -7یعنی جامد باشد 

  شود.  نکته : بطور کل می توان گفت که افعل تفضیل فقط از ثالثی مجرد ساخته می

  لذا ساخته نمی شود از :

  فعل ناقص مانند: أصبح -غیر ثالثی مجرد مانند : علّم ، زلزل                          ب -الف

  فعل مبنی مجعول مانند : فُهِم -فعل منفی  مانند: ماعلم                                         د -ج

  فعل وصفی بر وزن أفعل مانند أعور -ر                                فعل جامد   مانند: لیس           -ذ

  قابل تفاضل نباشد مانند: مات ، عدم -ز

  معرفه به اضافه -3معرفه به الف   -2نکره  -1کاربرد أفعل تفضیل: 
  

    

                                                                               

                            

  معرفه به اضافه = به هر دو شکل باال می آید: = مریم و زینب أفضل الطالبات ( فُضلیا) -ج 

: اگر خواستیم اسم تفضیل از غیر ثالثی مجرد با آنچه که داللت بر رنگ و عیب دارد بسـازیم بایـد بعـد از کلمـاتی      نکته

  ی را بعنوان تمییز بیاوریم.چون (اشد ، اکبر ، اعظم ، اکثر ) مصدر منصوب

  مانند: هو اوسع اختباراً عن أخیه و أکثر احتراماً البیه

نکره    –الف 
                

 مضاف به نکره
 در هر دو صورت همیشه مفرد مذکر بکار می رود: هاتان  

 همراه من (أعلم من) التلمیذتان ، أفضل من مریم

فضلینمعرفه به ال = وجوب مطابقت = رایت الطالبین اال -ب  
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  اسم مبالغهبند دوازدهم: 

  صفاتی که به معناي اسم بوده وبر زیادتی صفت در موصوف داللت دارد . که مشهور ترین این اوزان شامل :

ال = ضّراب (خیلی زننده)           ب -الف ال -فع هفَع  =قدام (پیشرو) -( خیلی عالم)           ج هعالممفعال= م  

  (خنده رو) ه= ضُحک هفُعلَ -فعیل = صدیق                            ر -مفعیل = معطیر (خوش بو)               ذ -د

  فَعول = کذوب -فَعیل = رحیم (مهربان)               ص -فَعل = حذر (احتیاط کار)                ش -س

  ته: گاهی کلماتی می آید به مانند متالف از أتلف که غیر ثالثی هستند ولی داللت بر مبالغه دارند مانند: معطاء از أعطیکن

و گاهی الفاظی براي مبالغه در حدوث فعل و تکرار می آید که اوزان مشهوري نیستند که داللـت بـر مبالغـه دارد: ماننـد:     

مز ههمز    ، فاروق ه، لُ

    ه، فهام هملحق شده به برخی از اوزان مبالغه ، تاء فارقه بین مذکر و مونث نیست بلکه افاده مبالغه دارد. مانند: عالم "ه "نکته : 

  صیغه مبالغه ، عمل اسم فاعل را انجام میدهد به شرط آنکه :عمل صیغه مبالغه: 

  محال به الف والم باشد           -اوال

  ال واستقبال نمایدثانیا= داللت بر ح

  لذا اگر فعل الزم باشد فاعل را رفع و اگر متعدي باشد فاعل را رفع و مفعول را نصب می دهد.

  اسم زمان ومکان وآلتبند سیزدهم :

  : صیغه اي است که بر مکان وقوع فعل داللت داردو اسمی است که از فعل مشتق می گردد . مانند: مطبخ اسم مکان

  است که بر وقت در زمان وقوع فعل داللت دارد و اسمی است که از فعل مشتق می گردد. مانند: مغرِب : صیغه اياسم زمان

  

  

                                                                        

                                                                                 

                                                                                                                                               

                                                                 

  ه= درس = یدرس = مدرس همفْعلَ تبصره: گاهی تاء تانیث به صیغه مفْعل اضافه می شود . مانند:

  ر وزن یفعل و یفْعلُ مانند: در فعلهاي صحیح ب
ب ب = مکتَ   کتب = یکتُ

 جلَس = یجلس = مجلس

اوزان اسم مکان و 
 زمان در ثالثی مجرد

)مفعل ( در دو جا  

 مفعل

 یکی فعلهاي صحیحی که بر وزن یفعلُ باشد. مانند:
 

ؤعد م = دوعی =د عدوم: در مثال واوي = و 

رمی = مرْمی در فعلهاي ناقص : مانند: ی 
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نکته: گاهی اوقات برخی اسماء از این قاعده خارج می شود و برخی بر وزن مفْعل می آیند در حالی مقتضـی قاعـده ایـن    

ل باشد. مانند: فْعاست که بر وزن م  

نْبِتم = تنبی =مسجِد                        نبت = دسجی = دسج  

مشتق میگردد که داللت بر مکان چیزي دارد کـه افـراد    ه: گاهی اسم مکان خاصی از اسم ثالثی جامد بر وزن مفْعلَتبصره

دمأس زمینی کـه در آن شـیر    هنامیده شده در آن زیاد است یعنی داللت بر کثرت چیزي در مکان را دارد . مانند: أرض )

  ی از هر اسم ثالث نمی توان اسم مکان ساخت .زیاد است) در حالی که این حالت قیاسی است یعن

  اما اگر بخواهیم اسم مکان از غیر ثالثی بسازیم مثال در عصفور گفته می شود : مکان کثیر العصفور

  نکته : اگر از مصدر ثالثی مزید بخواهیم اسم مکان و زمان بسازیم باید اسم مفعول آنرا بسازیم. مانند:

  منصرَف ، مجتَمع

  تاسم آل  

عبارت است از صیغه ایست که بر آلت کار داللت دارد و اسمی است که مشتق شده از فعل ثالثی مجرد متعدي می باشد. 

  مانند: مفتاح

  اسم آلت به دو قسم مشتق و غیر مشتق تقسیم میگردد.

  ، مفعال = مفتاح  ه= مطرَق هاسم آلت مشتق بر سه وزن است :  مفعل= مبرَد ، مفْعلَ

  ت غیر مشتق بر اوزان مختلفی می آید بدون ضابطه خاص. مانند: جرَس ، سکّیناسم آل

  تبصره : گاهی برخی از اسماء آالت بر برخی اوزان به ندرت استعمال می گردد و حفظی هستند. مانند:

  ( سرمه دان) ه= مکْحلَ همفعل = مدهن( روغن دان) ، مفعلَ

  هساخته می شود . مانند: مطْوا هص) و لفیف بر وزن مفعلَنکته: اسم آلت از معتل الالم (ناق

   کـه   هنکته: و از جمله اسم آالت آن چیزیست که مشتق شده از اسم جامد که داللت بر اداي مخـتص دارد . ماننـد مَخـد

قلَماست  ، یا م که مشتق از قلم است. همشتق شده از خد  

  اي جدیدي نیز استعمال می گردد که اهم آن : تبصره: گاهی در عربی در اوزان مکان ، وزنه

  ه= طاحون هفاعول                              ه= فاطر هفاعل

ال فع                                 تارعالَ= سهف ه= ثالح  
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  اسم مقصور و ممدود و منقوصبند چهاردهم :

  د:اسم معرب به اعتبار حرف آخر خود به سه فسم تقسیم می گرد

اسم منقوص : اسمی است که به یاء الزمه ماقبل مکسور ختم می شود ، از نظر الزمه بودن به این معنی است که این یـاء  

  همیشگی در خود کلمه موجود باشد. مثل : قاضی

  اسم مقصور: اسمی است که مختوم به الف الزمه باشد و همیشه الف به فتحه ختم می گردد. مانند : دنیا، مصطفی

  ممدود: اسمی است که به الف و همزه ختم شده باشد . مانند: حمراء ، زهراء اسم

  اسم مقصور

همانطور که گفتیم اسم مقصور به الف الزم ختم می گردد . مانند فَتی ، ولی گاهی اسم مقصـور از نـاقص در چهـارمورد     

  ذیل بصورت قیاسی است:

  کند . مانند: األحوي ( سیاهی مایل به شب) ، األعمی(نابینا)در وزن أفعل که داللت بر رنگ یا زینت یا عیب  -الف

  در اسم مکان و زمان و مصدر میمی و اسم مفعول که غیر ثالثی مجرد باشد مانند: مرمی ( مکان تیر اندازي) -ب

  (زیور) همانند: العري (برهنگی) ، الحلی= حلی هدر جمع بروزن فُعلَ -ج

  ضّی ، غَنیدر مصدر فَعل الزم مانند: ر -د

  نکته:

  زمانی که اسم مقصور بهمراه تنوین بیاید ، الف آن لفظا حذف می شود نه خطی ، نه کتابی .مانند: 

یسیر علی هدي هذا فتی  

نکته: اگر اسم منقوص تنوین بپذیرد ، در حالت رفع و جر ، یاء آن حذف می شود اما در حالت نصب ، یـاء بـاقی میمانـد:    

  و إن کان عاتیاً انت هاد لکلّ عاصٍ

  اسم ممدود

  اسم ممدود از ناقص در پنج موضع قیاسی است :

  مصدري بر وزن تَفعال . مانند: تَعداء -در مصدر مزید . مانند: المراء ، األعطاء                       ب -الف

  در اوزان مبالغه بر وزن فَعال ، و مفعال . مانند بطّاء ، معطاء -ج

  بست. مانند: کساء هعال که بتوان بر جمع أفْعلَدر وزن ف -د
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  در مصدر فَعل که داللت برمرض یا صوت نماید: رغاء ( بانگ کالغ) -ه

  نکته:

در خصوص منقوص گفتیم منقوص کلمات مختوم به یاء الزمه ، در حالی که برخی کلمات هستند که یاء دارند ولی اسـم  

ء مال خود کلمه نیست بلکه بواسطه مقتضـی بـه یـاء خـتم شـده اسـت. ماننـد:        منقوض نیستند مانند (ذي) ، زیرا این یا

  مسلمی العالم ( که یاء اینجا نسبت است و یاء منقوص نیست) .

  مذکر و مؤنثبند پانزدهم: 

اسمها از نظر جنس به دو نوع مذکر و مؤنث تقسیم می گردند البته اسمهایی هم است چون مذکر و مؤنث رفتار می شود 

  سماء اشیاء و موجوداتمثل ا

  اسم مذکر: بر انسانها و حیوانات مذکر داللت دارد مانند:أب و أسد

  هو امرا هاسم مونث: بر انسانها و حیوانات مونث داللت دارد.مانند: أم و لبو

ـ   نکته ه :اسمهاي مذکر ومونث دو نوع حقیقی و مجازي را در بر می گیرد. لذا آنچه که گفته شد در خصوص اسم مـذکر ب

  آن مذکر حقیقی و آنچه در تعریف اسم مونث آمده ، مؤنث حقیقی است.

: در خصوص اسماء اشیاء برخی از آنها مذکر قرار میگیرند مانند بیت که به آن مذکر مجازي گفته می شود و برخی  نکته

  همؤنث قرار می گیرند که به آن مؤنث مجازي گویند . مانند: دوا

  )هاز جنس خود مذکري ندارد . مانند: دار ، طاول ( مؤنث مجازي ، اسمی است که

  به دو قسم تقسیم می گردد: مؤنث حقیقی

  و سلمی و زهراء همؤنث حقیقی لفظی : مؤنثی که در آخرش یکی از نشانه هاي تانیث باشد : فاطم

  مؤنث حقیقی معنوي: مؤنثی که در آخرش یکی از نشانه هاي نانیث نباشد: مریم و زینب

ث مجازي سماعی : اسمی است که نشانه تانیث ندارد ولی با آن مثل اسم مؤنث رفتار می شود لذا مؤنث بودن تبصره : مؤن

  آن سماعی است. مانند: إذن ، عن ، رِجل

  مربوطه ، الف مقصوره و الف ممدود) می باشد. هنشانه اسم مؤنث: داراي سه نشانه (



  »45« زبان عربی  
 

 
 

 ه، کریمـ  هکارکرد بیشتر بخصوص در صفت ها را دارد . مانند : شاعر که در میان نشانه هاي دیگر هو معلم ه: مثل فاطم ه

، براي وحـدت مثـل:    ه، براي مبالغه مثل: عالم هدر غیر مؤنث هم می باشد از جمله اسمهاي مذکر . مثل: معاوی ه.  البته 

  ( از شَفو). ه، بجاي حرف حذف شده در کلمه . مثل شف  ه، براي کثرت مثل: شیع هتمر

  الفی است زائد که در اسمها و مصدرها و صفت ها و جمع می باشد .مثل : لیلی ،کبري وره:الف مقص

  تبصره: اسمهائی هستند که به الف مقصوره ختم می شوند ولی الف اصلی کلمه بوده و زائد نیست. مانند: مصطفی 

  ( اصلش صفی بوده )و هدي

  ها وجود دارد . مانند : صحراء ، سوداء ، شعراء: الف زائدي است که در اسمها و مصدرها و صفت الف ممدود

  تبصره: برخی اسمها هستند که به الف ممدود ختم می شوند ولی الف اصلی کلمه هستند . مانند: ماء و بناء

  اسماء مختص مؤنث : أخت  -اعالم مؤنث : مریم   ب -مؤنث معنوي در چهار موضع می باشد: الف

  برخی از اعضاء زوج بدن : عین ، رجل -شام . مصر   د اسماء بالد و شهرها و قبائل: -ج 

  موصوف و صفتبند شانزدهم: 

  هاسم موصوف : اسمی است که برشخص یا حیوان یا معنی داللت دارد. مانند: یوسف ، بهیم

  صفت: آن کلمه اي است که حال موصوف را شرح می دهد . مانند: کبیر

به مشتق که با بیا یک از صفات متبوعش یا یکی از صفات چیز دیگر با  : عبارت است از اسم مشتق یا مؤولصفت یا نعت

  متبوعش مرتبط است: رجلٌ مؤمنٌ

  نکته: اسماء جامد کالً موصوف بوده و در اسماء مشتق فقط اسم مکان و زمان و آلت موصوف هستند و بقیه آن صفت می باشند.

  به صفت سه چیز ملحق می گردد:  

  ند. رجلٌ مصرياسماء منسوب: مان -الف 

  اسماء جامدي که داللت بر معنی مشتق دارد. مانند: رایت قائداً اسداً یعنی شجاع -ب

  و عدل همصدر ثالثی مجرد غیر میمی که قائم مقام و جانشین صفت می باشد. مانند: ثق -ج

  طابقت می کند .: صفت با موصوف خود در افراد و تذکیر و در فروع آن ( تثنیه ، جمع و تانیث) م نکته مهم

  رأیت امراتین صالحین –رجال مومنون  – هصالح همانند: رجلٌ مؤمن ، امرا

  امادرمصدر فقط افراد و تذکیر مطبق است و در پاره اي موارد بصورت جمع بیان می شود: مانند: 

  و ثقات هرجال ثق
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  نسبتبند هفدهم :

  ب شی بر آن دارد.الحاق یاء مشدد ماقبل مکسور به آخر اسم که داللت بر انتسا

  ِ + ي = نسبت*-:   * اسم + قاعده عمومی

  تبصره :برخی از اسماء هستند بدون آنکه بصورت نسبت ساخته شود ، خودش داللت بر نسبت دارد کهشاما:

  آنچه بر مثال فاعل باشدکه مقصود از آن صاحب شی است . البن = یعنی صاحب لَبن -الف •

ال باشد . ب -ب • زّاز و عطّارآنچه بر مثال فع  

  آنچه بر مثال فَعل باشد . طَعم -ج •

  انواع نسبت

  + ي = مکی ه= حذف  هتانیث هنگام نسبت . مانند: مک هحکمش: حذف   تانیث: هنسبت به 

تانیث ، بعد از حـذف تـاء هنگـام نسـبت ، واو بـه ماقبـل آخـر آن اضـافه مـی           هنکته : برخی موارد در اسامی مختوم به 

(   = ثوروي همانند: ثور شود(استثنائاً

  که در این حالت بر سه قسم می باشد  : نسبت به اسم مختوم به یاء مشدد:

قرار گرفتن یاء مشدد بعد از یک حرف ( یعنی کلمات دو حرفی) = حکمـش: در اینصـورت یـاء دوم بـه واو مکسـور       -الف

او باشد قلب به واو ، و اگر اصلش یـاء باشـد   تبدیل می شود و یاء اول به اصل خودش باز می گردد .( یعنی اگر اصل آن و

  قلب به یاء می شود). مانند:

حیوِي = حیی = حیو + ي = حی                            طووِي = طیوِ = طوو + ي = طی  

د. وجود دو حرف قبل از یاء مشدد ( یعنی کلمات سه حرفی) . حکمش: یاء اول حذف و یاء دوم قلب به واو مـی گـرد   -ب

علَوِي = علی                       وِينب = ی = نبیی = نبو+يمانند: نب  

حرفی و بیشتر ) : حکمش: حذف یاء مشدد و قرار گرفتن یـاء بـه    4قبل از یاء مشدد بیش از دو حرف باشد ( کلمات  -ج

ینسبت = کرس  حذف  یاء مشدد + ي = جاي آن. مانند: الکرسی  

مواقع در موضع سه حرفی ها ، یاء مشدد آخرکلمه خود تشکیل شده از یک حرف اصلی و یک حر زائـد   تبصره : در برخی

و مهدي ي = مهدوياست که در اینصورت هم حذف یاء مشدد جایز است و هم قلب آن:  مهد  
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  نسبت به اسم مقصور

  ء)الف مقصور حرف سوم باشد ، قلب به واو می شود( چه اصل واو باشد چه یا  -الف

فتی = فتیی = فتَوِي           وِيصعصا = عصو = ع  

الف حرف چهارم باشد و حرف دوم ساکن باشد ، هم حذف و هم قلب به واو جایز است ( می توان قبل از واو مقلـوب   -ب

  از الف ، یک الف اضافه نمود) مانند:      حبلی + ي = حبلوِي ( حبلّی)   هم صحیح است : حبالوي

  لف حرف چهارم باشد و حرف دوم متحرك باشد ، در اینصورت وجوب حذف ( یعنی حذف ي واجب است)ا -ج

يکند = ي + مانند: کنَد  

  الف حرف پنجم یا بیشتر باشد ، خذف آن الزم است . مانند: فرنسا + ي = فرنسی -د

  نسبت به اسم منقوص

  مفتوح قلب گردد . شَجی + ي = شَجوِيیاء منقوص حرف سوم باشد ، باید به واو ماقبل  -الف

) -ب یقاض) قاضَوِي = یاء حرف چهارم باشد ، هم حذف یاء و هم قلب به واو جایز است . قاضی + ي  

  یاء حرف پنجم وششم باشد ، وجوب حذف یاء مشدد : المستعلی + ي نسبت: مستعلی -ج

ل آن مکسورباشد ، هنگام نسبت کسره تبدیل به فتحه مـی  : اسم هاي سه حرفی که عین الفعنسبت به اسم سه حرفی

یلَکم = ک + يلگردد. مانند: م  

:  هنگام نسبت به اسم مثنی و جمع مذکر سالم وجمع مؤنث سـالم ، بایـد عالمـت مثنـی و جمـع      نسبت به اسم مثنی

 العرفات = العرفی                    یحسن = حذف شود . مانند: حسنین + ي             يحمدون = حمد  

: اگر حرف ماقبل آخر اسم یـاء مشـدد ، مکسـور باشـد ، بایـد یـاء دوم        نسبت به اسم ماقبل آخر که یاء مشدد است

ب + ي = حذف یاء دوم= طیِیی          طیی = طییی= طائی ( البته اینجـا خـالف    مکسور حذف گردد. مانند: طَیب = طییِ

  دلیلش متجانس بودن الف با فتحه است)قاعده اعمال شده و 

  نسبت به جمع مکسر

  در جمعهاي مکسر ، اگر جمع بر حالت خود باقی نماند ، نسبت از مفرد آن ساخته می شود .
بستانی = بساتین= بستان + ي.  

أزهاري = و اگر بر جمع باقی بماند به همان صورت نسبت می گردد. أزهار + ي  



  فقه و مبانی حقوق اسالمی»   48«
 
 
 

 

اء نسبت بی نیاز است چون خودش یر فعل و کار زیاد داللت دارد و همچنین اوزان فاعل و فعل که نکات: صیغه فعال از ی

  طعم -تامر –داللت بر صاحب چیزي دارد . عطّار 

  در موارد زیر اسمهاي منسوبی هستند که بر خالف قاعده بکار رفته است .  -

بود             شتاء = شتوي که باید مروي = که باید شتائی و شتاوي ّ بود. مرو= مروزي =  

  تصغیر بند هجدهم: 

  در لغت به معناي کم کردن و تحقیر نمودن است.

در اصطالح عبارت است از دگرگون نمودن اسم معرب ، از نظر صرفی یعنی افزودن یاء ساکن بعد از دومـین حـرف اسـم    

ل ، فُعیعیل) . مانند: جبیل معرب که داللت بر تقلیل می کند که داراي اوزان ( فُعیل ، فُعی قنیدیل –دریهم  –ع  

  اهداف تصغیر

  هدف لفظی از تصغیر مختصر کردن است . مثالً کُتیب مختصر تر از کتاب صغیر است. از جمله اهداف دیگر تصغیر:

  ی : شاعر= شویعرتحقیر بزرگی و اعظم -تصغیر آنچه به نظر بزرگ می آید. مانند: نَهر = نُهیر                   ب -الف

  تقریب در جایی که از لحاظ زمنی و مکانی دور است : قبیل الفجر       -ج

  تحبیب ( اظهار محبت): بنی تصغیر ابن -تقلیل آنچه زیاد است: دراهم = دریهمات                                  ج -د 

  چهار شرط در تصغیر باید رعایت گردد.شرایط تصغیر: 

  اشد لذا فعل و حرف مصغر نمی شوداسم ب -الف

معرب باشد لذا اسمهاي مبنی ( ضمیر ، استفهام و... )مصغر نمی شود . البته مصغر شدن برخـی موصـوالت و اسـماء     -ب

  اشاره خالف قاعده آمده است. اللّتیا

  اسم خالی از صیغه تصغیر یاشد. کمیت زیرا اسم شاعر است -ج

  اء عظام و مالئکه و پیامبران وائمه مصغر نمی گردد.اسم قابلیت تصغیر باشد لذا اسم -د

  َ حرف دوم + افزودن یاء ساکن ( یاء تصغیر)*-ُ حرف اول + -*  قاعده کلی مصغر نمودن:    

  ج         +     ب         +       ي            +  ل             =  جبیل            

  تصغیر کلمات:

  ه حرفی) تصغیرشان بر وزن فُعیل می باشد. حسن =  حسیناسماء ثالثی (س -الف 
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  اسماء رباعی (چهار حرفی) تصغیرشان بر وزن فُعیعل می باشد. جعفَر= جعیفر -ب

  اسماء خماسی ( پنج حرفی) تصغیرشان بر وزن فُعیعیل می باشد. اگرحرف ماقبل آخر آن حرف لین زائد باشد. -ج

یتیح   مفتاح= مفَ

  لین ، اگر یاء باشد هنگام تصغیر یاء باقی می ماند و اگر واو یا الف باشد تبدیل به یاء می گردد. نکته: حرف

  حلقوم = حلیقیم          مصباح = مصیبیح

  تبصره : در اسماء پنج حرفی ، اگر هر پنج حرف اصلی باشد . حرف پنجم حذف می گردد لذا بر وزن فعیعل می باشد

  سفیرج سفرجل = حذف حرف پنجم =

  حال اگر به اسماء پنج حرفی حرف زائدي اضافه شده باشد آن حرف زائد به همراه حررف پنجم حذف می شود.

  عندلیب = عنیدل

تبصره:  اگر در اسم رباعی حرف زائد بیشتري باشد ، همه حروف زائد حذف ، جزء آنچه که حرف لین ما قبل آخـر باشـد.    

  ن بوده لذا حذف نشده )مدحرَج = دحیرَج  ( راء حرف لی

تبصره: در ثالثی مزید که دو حر زاید است و یکی از آن دو حرف ما قبل لین آخر نباشد ناگزیر یکی از دو حرف زاید باقی 

  می ماند و دیگري اگر میم زائد در اول کلمه باشد حذف نمی گردد و اگر حرف سین و حرف تاء باشد سین حذف می شود.

  حذف شده)                        استکبار = تکیبیر( سین و الف حذف شده) منطلق = مطیلق ( نون

  اگر در حرف زائد مساوي باشند ، هم حذف یکی از آنها و هم باقی ماندن هر دو جایز هستند.

  علندي = علیند ، علید

اسم بون یاء باشد. سـفرجل  نکته: جایز است بجاي حرف محذوف ، (یاء) ساکنی قبل از حرف آخر قرارگیرد به شرط آنکه 

  = سفیرج = سفیریج

نکته : برخی اسمها از قاعده فوق پیروي نکرده بلکه خارج از سه وزن گفته شده بصورت مصغر بیـان مـی شـود کـه ایـن      

  ه= عشیشیهتصغیر ، حفظی است. مغرب = مغیربان                      عشی

  اعراب بند نوزدهم: 

  اسماء و افعال به سبب تغییر عوامل در آن . مانند: یعنی تغییر الحاق شده آخر

 قدم الغائب– الغائب سلمت علی الغائبِ -رایت  
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(  غائب در مثال اول نقش فاعلی داشته پس اعرابش ضمه ، در دومی نقش مفعول داشته پس فتحـه و در سـومی نقـش    

  جارو مجرور را اشته لذا اعرابش کسره می باشد)

  کند که کلمه بر وجوه خاصی از اعراب قرار بگیرد که دو نوع می باشد : : آنچه واجب میعامل 

  عامل لفظی ( جاء الغالم ) ، عامل معنوي (الغالم جاء )

  کلمه اي است که آخرش بر حسب عواملی که بر آن داخل می گردد تغییر می کند . جاء علی و رایت علیاًمعرب: 

ضمائر و اسماء اشاره و موصوالت و... ودر افعال مضارع فقط افعالی که به جمع  نکته: تمامی اسمها معرب هستند به غیر از

  مؤنث و نون تاکید متصل شده باشند معرب هستند.

  تاست: رفع و نصب و جر و جزم 4 انواع اعراب

  اسماء وافعال در رفع و نصب مشترك هستند در حالی که جر مختص اسماء و جزم مختص افعال می باشد..

  نوع است: معرب به حرکات ، معرب به حروفدو  معرب

  اسم مفرد ، جمع مؤنث سالم، جمع تکسیر ، فعل مضارع مجرد از ضمیر بارز مرفوعی –قسم است  4معرب به حرکات: خود بر 

ان الرجـل َ   –عالمتشان: رفعشان به ضمه و نصبشان به فتحه مگر در جمع مؤنث سالم که کسره می گیرد . رجلٌ مـؤمنٌ  

و  -و جرشان به کسره مگر اسماء غیر منصرف که اعرابشان به فتحه می باشد. مررت باحمد   –السموات و األرض  فاضلُ ،

 لم یرمِ –جزمشان به سکون مگر معتل اآلخر . لم یدع  

  صورت می باشد :  3معرب به حروف: که به آن اعراب نیابی گویند که 

  رایت ذا مالٍ –فعشان با واو و نصبشان به الف و جرشان با یاء می باشد. هذا ذو ادبٍ اسماء خمسه (اب، اخٌ ، حم ، ضم ، ذو) که ر

  جلست الرجلین –مثنی : که رفعش با الف و نصب و جرش با یاء می باشد. جلس الرجالن 

  احضرت القادمین –جمع مذکر سالم: رفعشان به واو و نصبو جرشان به یاء می باشد. جاء القادمون 

ه: کل مضارع متصل به الف مثنی و واو جماعت و یاء مخاطب . مانند: یفعالن ، تفعالن ، تفعلون، و رفعشان بـا  افعال خمس

  ثبوت نون و نصب و جزمشان با حذف نون است: لن ینجا و لم تنجحی 

  یعنی آنکه حرکات در برخی از کلمات آشکار نمی گردد بلکه حرکات مقدر می باشد که شامل:اعراب تقدیري: 

  اسمها و افعال مختوم به الف : ضمه و فتحه و کسره آن مقدر است . انتم سکاري و تري الناس سکاري -لفا
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در اسمها و افعال مختوم به یاء ماقبل مکسور : در حالت رفه ضمه و در حالت جر کسره مقدر می گیرد ولی در حالت  -ب

  ینبعون الداعی –نصب فتحه ظاهر میگیرد.  یوم ینادي 

  ه افعال مختوم به واو ماقبل مضموم ، مقدر  ولی فتحه ظاهر می شود. الرسولُ یدعوکمضم -ج

  بلحیتی هو ناق هضمه و فتحه در اسمهاي مضاف به یاء متکلم بر ماقبل یاء ، مقدر می گردد. قال هذا ربی ، أرضی واسع -د

یر در مبنـی هـا و در جملـه اي کـه نقـش      تغییري ناشی از عواملی که نه ظاهریست نه تقدیري ، این تغیاعراب محلی: 

  اعرابی دارد وارد می شوند . هوالء قومنا : هوالء مبتدا در محل رفع و قوم عطف بیان یا بدل و نا مضاف الیه 

آن است که آخر کلمه در هر حالت یک عالمت داشته باشد و بر حسب عوامل تغییـر نکنـد ، همـه حـروف مبنـی      مبنی: 

ء مضارع که به نون جمع مؤنث و نون تاکید متصل شده مبنی هستند ، همـه اسـمها بـه جـز ء     هستن ، همه افعال به جز

  اسمهاي زیر معرب هستند:

  ضمائر ، موصوالت ، اشاره ، شرط، استفهام ، ظرف ، منادا ، مفرد علم 

  نشانه بنا: 

  اسم: صب  و کسره در اسم : هوالء سکون در اسم  : کم   و فتحه در اسم : کیف                              ضمه در

  سکون در فعل : فزْت  و فتحه در فعل : نصرَ                              ضمه در فعل: نصروا و کسره در حرف : بِ

ضمه در حرف : عند                              و فتحه در حرف : ثم    سکون در حرف : قد  

  : دو نوع است: بناء

  عنی هیچ وقت و در هر حالی از کلمه منفک نمی گردد.   عارضی = با تغییر بناء کلمه تغییر می کند.الزم = ی

  صورت هستند: 6اسمهاي مبنی با بناء عارضی 

  یا فتی –منادي مفرد مقصوره که آخرش مبنی بر ضم می باشد چه لفظی چه تقدیري : یا رجل ُ  -الف

  یا مؤمنون –بر الف و بر واو است: یا مؤمنان نکته: اگر مثنی یا جمع سالم باشد مبنی 

  اسم ال نفی جنس: اگر نکره مفرده و غیر مضاف باشد آخرش مبنی بر فتح است: ال رجلَ فی الدارِ -ب

  نکته: اگر مثنی و جمع سالم باشد بنآ آن بر یاء است : ال مؤمنینَ

  : جاء نی احد عشرَ غالماً 19تا  11اعداد مرکب از  -ج

  که جزء اول آن معرب است مانند مثنی. جاءنی اثنا عشر رجالً هزء اثنی عشر و اثنتی عشرنکته: به ج
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بیت یعنی مالصقاً -آنچه داللت بر ظروف و احوال ترکیب مزجی دارد: أزوره صباح مساء   -د   انت جاري بیت ُ

  ظروف اضافه شده به جمله: تصافینا یوم تالقینا -ذ

  ت، یمین، ؤ آنچه که در معنی و جریان آن باشد = قبل ، بعد ، دوناسماء جهات شش گانه: فوق ، تح -ر

  جهات شش گانه و قبل و بعد در سه موضع معرب می شود:تبصره: 

  هرگاه لفظاً اضافه گردد: جاء زید قبلَ عمرو -1

  هرگاه مضاف حذف شده و قصد از آن معنی لفظی مضاف باشد: جاء زید و عمرو من قبلِ -2

  افه شدن برگردد بدون نظر به قبلی : جاء زید و عمرٌ قبالً  هرگاه از اض -3

  و مبنی می گردد بر ضم هرگاه مضاف حذف و قصد معناي آن باشد نه لفظ آن : جاء زید و عمرٌ من قبل ُ  نکته :

  : افعال مبنی بناء ش الزم می باشد: ماضی و امر نکته 

رفع صحیح متحرك متصل شود که در این حالـت فتحـه مقـدره بـه     ماضی مبنی بر فتح : هرگاه به واو جماعت یا ضمیر 

  سبب حرکت مناسب با واو و سکون عارضی در دوم صورت می گیرد

  امر مبنی: 

مبنی بر سکون اگر صحیح  االخربوده و به چیزي متصل نشده باشد (إحفظْ ) یا آنکه بـه نـون انـاث متصـل باشـد:       -الف

  إحفَظْنَ

  رگاه معتل نباشد و چیزي به آخر آن متصل نشود : اُدنُمبنی بر حذف حرف آخر ه -ب

  مبنی بر حذف نون ، هرگاه به الف اثنین یا واو جماعت یا یاء مخاطب متصل شود: أحفظا ، إحفظوا، إحفظی -ج

  بر فتح ، هرگاه به نون تاکید متصل شود: إحفَظَنَّ -د

  افعال فعل مضارع بناء آن عارضی است:

  ه نون اناث استناد شود: هنّ یذهبنَمبنی بر سکون هرگاه ب

  بر فتح هرگاه نون تاکید به آن متصل شود: لیحفظَنَّ

  ضمیر بند بیستم: 

عبارت است از آنچه که بدل از محدث عنه( صحبت شده درباره او) باشد و اسمی است که بر گوینـده ، شـنونده و غایـب    

  انت -هو –داللت دارد . مانند: أنا 
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  باشد: ضمیر بر دو قسم می

): ضمیري است که شکل ملفوظ نداشته و از فعل فهمیده می شود. قلْ هو اهللا احد ( ضمیر مستتر انت در مستتر( پنهان

  قُل) که خود بر دو نوع می باشد:

وجوب االستتار ( یعنی نمی توان اسم ظاهري را جانشین آن نمود. مانند: اقرأ بسـم ربـک : فاعـل در إقـراء (انـت)      -1 •

  ی است. که این وجوب در مواضع زیر بکارمی رود:ضمیر وجوب

  هرگاه فعل مضارع به مفرد مذکر مخاطب یا متکلم معاغیر یا وحده نسبت داده شود. هل تذهب؟ انا اذهب -الف

ب -ب هرگاه فعل امري را به مذکر مخاطب نسبت دهیم. أذه  

  یذهب – در ماضی یا مضارع مفرد مذکر غائب . ذهب  -جایز االستتار : الف -2 •

هبت -ب   در فعل ماضی یا مضارع مفرد مؤنث . ذَ

  که خود بر دو قسم می باشد. بارز ( آشکار):

  منفصل : که یا در ابتدا کالم می آید یا بعد از الّا . هو نائم و ما نائم اال هو    که خود بر دو نوع می باشد: -الف

  انت ، انتم ، انتماو.....) منفصل مرفوعی  شامل: ( هو ، هما، هم ، هی ، هما، هن ،

  ( ایاه ، ایا ها ، ك ، کما ، کم ، و ....): منفصل منصوبی شامل

نکته: ضمیر منفصل مرفوعی بین دو رکن جمله اسمیه یا اسمهایی که در اصل مبتدا و خبر بودند قرار مـی گیـرد کـه در    

  زد. مانند:صرف به آن ضمیر فصل می گویند .چون بین مبتدا و خبر را فاصله می اندا

هو العالم ان شانئک هو االبتر ، علی  

: شرط است در ضمیر فصل قبل و بعد آن اسم معرفه باشد یا نکره اي که شبیه به معرفه باشد و دیگر اینکه ضـمیر   نکته

  فص محلی از اعراب ندارد.

ع شده و اال بیاید.ماننـد:  ضمیر متصل : ضمیري است که جزئی از کلمه باشد و همچنین ضمیري که کالم با آن شرو -ب

  ضمیر هاء در ضربه

ضـمیر متصـل    -ضـمیر متصـل مرفـوعی ( ت ، ن ، نـا، واو ، ي ) و ب     -ضمیر متصل به دو قسم تقسیم می گردد : الـف 

  منصوب و مجروري مانند ( یاء متکلم و کاء مخاطب و هاء غائب)
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  نتیجه

  ضیر متصل بر حسب اعراب محلی سه قسم است :

  تص به رفع است ( تاء ، الف ، واو ، نون و یاء مخاطب ) مانند قمت ، قاما ، قاموا و...انچه مخ -الف

آنچه مشترك بین نصب و جر است در سه موضع ( یاء متکلم ، کاف مخاطب و هاء غائب). ماننـد: أکرمنـی سـیدي ،     -ب

  أکرمک سیدك ، اکرمه سیده

  ند: ربنا اننا سمعناآنچه مشترك بین رفع و نصب و جر می باشد (نا) مان -ج

  نکات :   

  ضمیر هاء دائما مضموم است مگر : -1

  اگر کسره یا یاء ساکن بر آن مقدم شود که در اینصورت مکسور می گردد . عجبت ُ من لطفه فی نادیه -الف

  اگر بعد آن الف واقع شود لذا فتحه می گیرد. ضَربها -ب

اکن باشد مگر اینکه بـه ضـمیر نصـب متصـل گـردد در اینصـورت       اصل در میم آنست که آن عالمت جمع ذکور و س -2

  مضموم می گردد ولی مضموم آن مشبه گشته یعنی واو بجاي آن براي اداي بهتر لفظ وارد می شود.

  ضربتُموهم

  یاء متکلم جایز است که ساکن و مفتوح باشد مگر قبلش الف یا یاء ساکن باشد که در اینصورت مفتوح است . -3

 ، نّی َعصايب ، موالي  

  کاف در مذکر مخاطب فتحه و در مؤنث مخاطب کسره می گیرد. -4

  اسم اشارهبند بیست و یکم: 

اسمی است که داللت بر مکان معینی از طریق اشاره محسوس ، وبراي مشارالیه وضع شده است. که به سه قسم ( اشـاره  

  نزدیک و دور و متوسط) تقسیم می گردد.

  اشاره نزدیک:  

  یا هذه همفرد مذکر : ذا یا هذا                       براي مؤنث : ذي و ذ براي

  براي مثنی مذکر: ذاه یا هذان و هذین         براي مؤنث : تان یا هاتان و هاتین

  نکته: هذه و هاتان در حالت رفع و هذین و هاتین براي نصب و جر. 
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  براي جمع مذکر و مؤنث : هوالء

  اشاره متوسط:

  هعالم هتیک امرا -ذاك رجلًٌ عالم               براي مفرد مؤنث: تیک  –مفرد مذکر : ذاك براي 

  تانک طالبتان محترمان –ذانک برهان                  براي مثنی مذکر: تانک  –براي مثنی مذکر: ذانک 

  اولئک هم المفلحون –براي جمع مذکر و مؤنث: اولئک 

  اشاره به دور :

  تلک ایات الکتاب المبین -ذلک الکتاب الریبه فیه            براي مفرد مؤنث: تلک –کر : ذلک براي مفرد مذ

  تانّک الروایتان طویلتان –ذانّک الکتابان مفیدان              براي مثنی مؤنث: تانّک  –براي مثنی مذکر: ذانّک 

  الء را اشاره نمائیم باید از تلک استفاده نمائیم.: اولئک جزء بر عقالء ، اشاره ندارد لذا اگر بخواهیم غیر عقنکته

  تلک األشجار

  اسماء اشاره مختص به مکان:

  همکان دور : هنالک و ثم و ثم –مکان متوسط : هناك         ج  -مکان نزدیک : هنا        ب -الف

  که همیشه مبنی بر فتح و بصورت ظرف هستند

  اسم موصولبند بیست و دوم :   

  است:موصول دو قسم 

  مرفوع: الذي          اللّذانِ   الّذینَ   الّتی   اللّتانِ   اللّواتی     که عبارتند از:     ـ موصول خاص

  منصوب و مجرور:   الّذي   اللّذینِ   الّذینَ   الّتی   اللّتینِ   اللّواتی                                   

ود مگر جمعش که تنها براي عاقل است. اما الّتی براي غیرعاقـل هـم   موصول خاص براي عاقل و غیرعاقل استعمال می ش

 استعمال می شود: االشجار الّتی أثمرت...

  که عبارتند از: من ، ما ، ذا ، اي ، ال ، ذو ـ موصول مشترك

  شرطش این است که بر اسم فاعل، مفعول و اوزان مبالغه افزوده شود. "ال"

  ي غیرعاقل. إقبل عذر من اعتذَر الیک ، إغفر لنا ما فَرَطَ منّا.برا "ما"براي عاقل است و  "من"
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براي عاقل و غیرعاقل است و شرطش این است که بعد از من و ماي استفهامی قرار گیرد و با من و ما ترکیب نشده  "ذا"

  باشد (منظور از آن اشاره نباشد): ما ذا فعلت؟ من ذا رأیت؟

شاره و موصول آن است که اگر بعد از آن اسم باشد براي اشاره است؛ اما اگر بعد از آن فعل باشد ا "ذا"قاعده در شناسایی 

  براي موصول: ما ذا الکتاب ، ما ذا فعلت؟

"براي عاقل و غیرعاقل است و از بقیه موصوالت به جهت این که غالباً معرب اسـت مسـتثنی اسـت. و شـرط عامـل       "اي

"بل از آن باشد. این است که مستقبل و ق "اي  

"فقط در دو حالت مبنی بر ضم است:  "اي  

  ـ اضافه شود                                           

  ـ ضمیري که در اول صله آن قرار دارد حذف شود

نی ایهم قادم ، أري ایهم متضلع من المعلوِم    یسرُّ

خواهد بود: سینبئنی بالحقیقـه   مبنیو اگر جمله اسمیه باشد  عربماگر بعد از اي مضاف، فعل یا جمله فعلیه باشد  نکته:

  ایهم یحدثنی

  صله موصول

همه موصوالت محتاج به صله اي هستند که پس از آنها بیاید و شرطش این است که جمله خبري یا شبه خبـري باشـد:   

  حضر الذي کان غائباً ، عرفت الذي عند القوم ، قرأت ما فی الکتاب

ار و مجروري به محذوف متعلق است و تقدیر آن حصلَ یا استَقَر است و شرط در آنها ایـن اسـت کـه تـام     ـ هر ظرف و ج

  گفته نمی شود.» جاء الذي أمسِ ، رایت الذي عنک«باشند؛ بنابراین 

را عائد ـ در صله ضمیري باید وجود داشته باشد که با موصول در مفرد و مذکر بودن و فروع آن مطابقت کند و آن ضمیر 

  صله گویند.  

  ـ شرط عائد این است که ضمیر غایب باشد: یا ایها الذین آمنوا ، جاء الذین آمنوا

اما گاهی ضمیر مخاطب می شود و این در صورتی است که موصول خبر از ضمیر قبـل از خـود باشـد و آن ضـمیر بـراي      

الذي حفظت مخاطب یا متکلم باشد: انا الذي علَّمتُک ، و أنت  

  ر موصوالت مشترك مراعات لفظ جایز و عائد در آن در همه حاالت مفرد مذکر است، همچنین مراعات معنی هم جایز است:  ـ د
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  رایت من النساء من تجملنَ بالحکمه ، زرت من االقوام من یکرمون الضَیف.

 حذف عائد منصوب جایز است و لو در معنی وقتی:

ما تَعب ددونَ (تعبدونه)ـ مفعول به باشد: ال اعب  

  ـ مضاف الیه در اضافه لفظی باشد: فاقض ما انت قاضٍ (ما انت قاضیه)

  ــــ مجـــرور بـــه حـــرف جـــر کـــه در موضـــع نصـــب قـــرار گرفتـــه: و یشـــرب ممـــا تشـــربون (تشـــربون منـــه)   

  [ شرط آن این است که به آنچه موصول مجرور می شود، مجرور شده باشد]

 حذف عائد مرفوع جایز است:

که در اول صله، در حالت مبتدا بوده و خبر آن مفرد باشد و این به شرطی است که صله طوالنی باشد: ما انـا   ـ در صورتی

  بالّذي قائل لک سوءاً (بالذي هو قائل)

  اسماء شرطبند بیست و سوم:   

  اسماء شرط یازده تا هستند و عبارتند از:

ان ، أینَ ، أنّی ، تی ، ایهما ، إذما ، من ، ما ، مم حیثُما ، کیفَما ، اي  

و همه باید در آغاز جمله قرار بگیرند و تنها حرف جر و مضاف در آنهـا عمـل    "اي"همه اسماء شرط مبنی هستند به جز 

أضرِب ن تَضرِبم غالم ، أذهب بن تذهمی کند: بم  

 اسماء شرط بر دو قسمند:

  لبراي غیرعاق "ما و مهما"براي عاقل و  "من"ـ غیرظرف: 

ان ، إذما                   مکانی: أینَ ، أنّی ، حیثما ـ ظرف: زمانی: متی ، ای  

  اسماء استفهامبند بیست و چهارم:   

  اسماء استفهام یازده تایند و عبارتند از:

ن ، ما ، من ذا ، ماذا ، متی ، ایان ، این ، کیف ، انّی ، کم ، ايم  

ان تنها براي استفهام از مستقبل:  براي استفهام از زمان ؛ متی و ایانـ  ای  

  متی عدت و ایان ترجع

  از اوصاف غریزي سوال می شود: کیف زید أ صحیح أم سقیم "کیف و أنّی"ـ به وسیله 
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أم قائم أ قاعد گفته نمی شود: کیف زید  

  استفهامی به معنی چند عدد است: کم درهماً عندك؟ کمـ 

  اي کتابٍ عندك؟ به نکره اضافه می شود: ايـ 

به معرفه اضافه نمی شود مگر این که بر افراد متعددي داللت کند، یا مفردي باشد که تقدیراً بر متعدد داللت کنـد:   ايـ 

  اي الرجال افضلُ و ایهم افضلُ ؛ اي زید احسنُ

شود و با اسـم معرفـه    ا جمع آورده میاست و با توجه به ضمیر مضاف الیه فعل مفرد، مثنی ی "کلّ"ـ اي با نکره به منزله 

  گردد:  می باشد و فعل مفرد ذکر می "بعض"به منزله 

  اي غالمینِ أتَیا ، اي الغلمانِ أتی

  ظرفبند بیست و پنجم: 

آنچه که متضمن معنی فی در ظرف زمان مکان  . مانند: حیث و هنا و متضمن زمان است. مانند: متی و اذ که به دو قسم 

  گردد: معرب و مبنی تقسیم می

  بر دو  قسم می باشد : ظرف زمان و ظرف مکان ظرف معرب

  ظرف زمان سه قسم می باشد :

همبهم : که داللت بر زمان غیر تعیین شده دارد . حین و مد  

  مختص: که داللت بر زمان تعیین شده دارد. یوم . یوم الجمعه

  ایام هستین و ثالث همعدود. مائ

  قسم می گردد.ظرف مکان : شامل دو 

  مبهم : جهات شش گانه و آنچه که در شیوع و گستردگی شبیه به آن است و فوق و تحت

  محدود: البیت

تاي آن زمانی است ( اذ ،  9تاي آن مکانی است ( حیث ، لدن ، ادي ، أین ، هنا و ثم) و  6تاست که  16: که ظرف مبنی

  ت (أنی)امس ، مذ ، منذ و...) و یکی مشترك زمانی ومکانی اس

  شرایط:

  حیث: فقط به جمله اضافه میشود. تاجر حیثُ أخوك مقیم
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  لدن و لدي: اسم بعد از آن مجرور به مضاف می شود . جلست ُ لدي الصدیق یا لدنه

فرق لدن و لدي: لدن در ابتداء جمله قرار می گیرد و با مجرور شده و به جمله اضافه می شود . جاء من لدنه الطفه   ولی 

  ر و صفت و صله و حال قرار می گیرد. لدیک غالملدي خب

  اذ: اصل آنست که اضافه شود به :

  ماضی : اذ جئتم جئنا        جمله اسمیه : اذ هو فی البیت      و گاهی به مضارع اضافه می گردد: اذ یقول لصاحبه

ابر الی عودأمس: اعالم روز ، قبل از امروز و غالباً مبنی بر کسر هستند: أمسِ الد  

نکته : اگر خواستیم روزي از روزهاي زمان ماضی را بیان کنیم یا با أمس (أل) می آوریم یـا بصـورت اعـراب اضـافی مـی      

  آوریم. کل یوم یصیر امساً قد کان باالمس رجالً مهیتاً

  علرفنامذ و منذ: گاهی به مفرد اضافه می گردد . ما رایته مذ یوم االمر  و گاهی به جمله :. ما صادفته منذ ت

  نکته: و زمانی که مبتدا و ما بعدش خبر بیاید از اضافه شدنقطع می گردد. ما رایته مذ یومان

  قط: ظرفی است براي استغراق آنچه در گذشته است لذا قط بعد از ماضی منفی واقع می گردد. ما فعلت هذا قطّ

ا تالقیا اتّفقا لما: فقط به جمله ماضی اضافه می گردد. لم  

  رف براي زمان حاضر است: تذهب االناالن : ظ

  أنی لک هذا –أنی: ظرف مکان است : به معنی أین و من أین : أنی تجلس أجلس 

و ظرف زمان است : أنّی جئت  

  أیان و متی ظرف زمان هستند که هر دو بر شرط و استفهام بکار می روند.

  اسم فعلبند بیست و ششم : 

عمل با این تفاوت که تحت تاثیر عامل قرار نگرفته و مفعـول بـر آن مقـدم نمـی     لفظی است به نیابت از فعل در معنی و 

گردد و مراد از ایجاد اسم فعل نوعی مبالغه است زیرا همانطور که گفته می شود: أُف  به مثابه آن است که گویند: أتضجرّ 

  کثیراجداً

  اسم فعل از حیث زمان سه نوع می باشد: 

  آن  به معنی أبطا) و سرعان و شکان و وشَکان به معنی (أَسرع) و شتّان و هیهات به معنی ( بعد)( بطان و بط به معناي ماضی
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نکته:در خصوص شتّان اگر خواهان فاعل باشد داللت بر دو نفر دارد . مانند: شتّان الزیدان  و گاهی هم در بین آن و فاعل 

و عمرو (ما) و (ما من) می آید . مانند: شتّان ما زید  

  نکته: در خصوص هیهات هرگاه بعد از آن الم قرار گیرد ، هیهات زائداست. مانند: هیهات هیهات لما تُوعدون

  ( آه و أوه به معنی أتوجع) و أُف ( أتضجر) و بجل و قد و قط ( یکفی) و زه به معناي ( إستحسن) به معناي مضارع

ین ( استمع) روید( أمهل) صه (أُسکت) و عند ، لدیک، دونک به معنـاي  : ألیک ( إعتزل) أمامک ( تقدم ) آمبه معنی امر

  (خذ) و.....

  نکته: به معناي گفته شده وزن فعال نیز اضافه می شود که داللت بر اسم فعل دارد: نَزالِ و قَتالِ

  اسماء افعال به دو قسم مرتجل و منقول نیز تقسیم می گردد :

آنکه از ظرف یا جارو مجرور و مصدر تشکیل یافته است  منقولامر اسم فعل بوده و یعنی آن اسمهایی که ازاول  :مرتجل

  . مانند: عندك ، لدیک

حکم اسماء افعال که به یک حالت می باشد د رافراد و تذکیر و فروع آن ، مگر در کاف خطاب وارد شـود کـه بـر حسـب     

  احوال آن صرف می گردد . علیک ، علیکما، علیکم

  اعداد: بند بیست و هفتم

  عدد اصلی

  عدد اصلی بر چهار نوع است:

  ـ مفرد: از یک تا ده، اعداد صد و هزار هم، مفرد حساب می شوند.

  ـ مرکب: از یازده تا نوزده (احد عشر الی تسعه عشر)

  ـ عقود: از بیست تا نود (عشرین الی تسعین)

  ن)ـ معطوف: از بیست و یک تا نود و نه (واحد و عشرین الی تسعه و تسعی

  عدد مفرد:

  ـ به آخر اعداد سه تا ده با مذکر تاء اضافه می شود اما با مونث نه: ثالثه رجال و ثالث فَتَیات

  ـ یک و دو با مذکر، مذکر و با مونث مونثند: رجلُ واحد، رجالنِ اثنانِ، امراه واحده، امراتانِ اثنتانِ

  الف صبی ، مئه أو الف فتاه ـ صد و هزار در مذکر و مونث فقط یک لفظ دارند: مئه أو
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آنچه مذکر و مونث است یا در لفظ مذکر و در معنی مونث است در عدد دو وجه براي آن جایز است: ثالث أو ثالثه  نکته:

  طرق ، ثالث أو ثالثه أنفس

  .مجرور کرد: اربعه من القومِ مناگر معدود اسم جمع یا اسم جنس باشد جایز است که آن را به وسیله  نکته:

  عدد مرکب:  

  ـ با مذکر جزء اولش مونث و جزء دومش مذکر است: ثالثه عشر رجالً

  ـ با مونث جزء اولش مذکر و جزء دومش مونث است: ثالث عشره امراه

  مگر یازده و دوازده که با مذکر، مذکر و با مونث، مونث می باشند:

  شره إمرأهي عاحد عشر رجالً ، احد  

کب مبنی بر فتحند مگر اثنی عشر و اثنتی عشره که جزء اول آنها اعراب مثنی را مـی پـذیرد و   هر دو جزء عدد مر نکته:

  نون آن مانند موقع اضافه حذف می شود و جزء دوم مبنی است:

دواه عندي اثنا عشر قلماً و اثنتا عشرَه  

امراه؛ همچنین در معطوف است: إحدي عشره سیده ، احدي و عشرین  احديدر عدد مرکب و معطوف  واحدمونث  نکته:

  گفته می شود: واحده و عشرون

  ـ اگر عدد مفرد و دو معدود داشته باشد با اولی مطابقت می کند: ثالثه أعبد و آم،ثالث آم و اعبد

منظور از مطابقت این است که آن را اصل قرار می دهیم. از آنجا که در مثال باال معدود اول مذکر است و عدد نیز مفـرد،  

  اعده خود، عدد مونث آورده می شود.طبق ق

  ـ اگر عدد مرکب باشد با بهترین آنها مطابقت می نماید: 

مالً    و ج عشره جاریه ه عشرَ جاریه و عبداً ، خمس خمس  

اگر هیچ یک از آن دو فضیلتی بر هم نداشته باشند عدد با اولی مطابقت می کند، مگر این که مابین آنها فاصله باشد کـه  

  جملٍ و ناقه بینن صورت مونث آورده می شود: خمس عشره ناقه و جمالً ؛ سبت عشره در ای

 عقود:

 ـ با مذکر و مونث به یک لفظ باقی می ماند: عشرون رجالً ، عشرون إمراه  
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  معطوف:

  ـ جزء اولش مانند مفرد، مذکر و مونث می شود و جزء دومش بین مذکر و مونث مشترك است:

  "با مذکر"ثالثه و عشرون  واحد و عشرون ،

  "با مونث"واحده و عشرون ، ثالث و عشرون 

  اسمی که پس از عدد قرار می گیرد:  

  ـ جرّ است با ثالثه و عشره و مابین آنها و نیز مئه و الف: اربعه رجالٍ ؛ مئه رجلٍ

ـ نصب است با احد عشر و تسعه و تسعین و مابین آنها: خمسه عشر قلماً ، عشرون تفاحه  

  اسم معدود (ممیز عدد) همیشه مفرد است مگر با اعداد سه تا ده که جمع می آید.

حکم ممیز عدد مفرد این است که جمع قله باشد اما اگر صیغه جمع قله نداشته باشد جمـع کثـره اسـتعمال مـی شـود:      

  خمسه رجال و ست نساء و سبعه أعبد أو عبید

  قاعده ممیز عدد نکته:

  جمع و مجرور ، اعداد معطوف: مفرد و منصوب ، صد و هزار: مفرد و مجرورمعدود اعداد سه تا ده 

  عدد معرفه می شود:

  به جزء اول: جاء االثنا عشر رسوالً "ال"ـ مرکب به وسیله ادخال 

  به دو جزء: قرأت االربعه و العشرین فصالً "ال"ـ معطوف به وسیله ادخال 

  تنها بر ممیز:  تنها بر عدد یا "ال"ـ مفرد به وسیله ادخال 

  ما فعلت بالعشره دراهم ؛ ما فعات بعشره الدراهم

  عدد ترتیبی

  عدد ترتیبی چهار قسم است:

  ـ مفرد: از اول تا عاشر

  ـ مرکب: ازحادي عشر تا تاسع عشر

  ـ معطوف: از واحد و عشرین تا تاسع و تسعین

  ـ عقود: از عشرین تا تسعین و همچنین مئه و الف
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معدودش مطابقت می کند یعنی با مذکر، مذکر و با مونث، مونث است مگـر عقـود و آنچـه ماننـد عقـود      ـ عدد ترتیبی با 

  است که آنها در هر حال به یک حالت باقی می مانند: 

  الفصل الثالث ، المقاله المئه ، المقاله الرابعه عشره

  ن مبنی بر فتح است: الفصل الخامس عشرَـ عدد ترتیبی مرکب از نظر احکام مانند عدد اصلی مرکب است یعنی دو جزء آ

  باب حرف  : چهارمگفتار  

  بند اول:کلیات  

  حرف کلمه اي است که مدلول آن جزء با اضافه شدن به اسم یا فعل کامل نمی گردد . مانند: هل عاد اخوك

  حروف معانی سه قسم می باشند :

  قسم مشترك بین آن دو -ست جقسمی که مختص به افعال ا -قسمی که مختص به اسماء است  ب -الف

  که شامل...  حرف مختص به اسم:

  حرف  است ( باء ، تاء ، من ، ألی ، عن ، علی و ....)  19جرّ که 

  حرف قسم که سه تا است ( باء ، تاء و واو ) 

  تا است ( الّا ، خال، عدا ، حاشا) 4حرف استثناء که  

ا ، هیا ، وا ) حرف ندا که هفت تاست ( همزه ، یا ، آ ، اي ، ای  

  حروف مشبهه بالفعل ( انّ ، اَنّ ، کان ، و...)

ا)         حرف تنبیه ( ها و اال ) هحرف مفاجا ا ،إم ( اذا و إذ)        حرف تفصیل ( ام  

  مختص به فعل 

  .)حرف نصب ( ان ، اذن ، لن)     حرف مصدر ( أنْ ، انّ ، کی و ..)       حرف جزم ( إنْ ، کم و لما و ..

  حرف شرط ( لو و إنْ )           حرف استقبال ( سین و سوف )     حرف توجع( قد)    حرف ردع ( کالّ به هیچ وجه)

(   حرف تحضیض ( اال ، اما ، هالّ

  نکته : در حروف تحضیض دو حرف لوال و لوما از جمله تحضیضی هستند که براي امتناع شی از وجود غیرش داللت دارد

  ین در استقبال ( تنفیس) و به سوف ( تسریف ) نیز گویند.نکته: به حروف س

  نکته: حرف توقع (قد) اگر بر ماضی وارد شود افاده تحقیق و تقریب می کند و با اضافه شدن به مضارع افاده تقلیل میکند.
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  حرف عطف (واو ، فاء ، ثم و ...)        حرف استفهام ( هل و همزه)           حروف مشترك:

  سیر ( اي و انْ)        حرف استفتاح( أال و آما)         حرف نفی( ما، ال، الت)  حرف جواب ( نعم)حرف تف

نکته: در حرف نفی ( لم ، لما ، لن) که حروف  نصـبند مخـتص فعـل مضـارعند و (الت) مخـتص اسـم و ( مـا ، ال ، ان)        

  مشترك بین اسم و فعل هستند

  بند دوم : ملحقات صرف

  :شته می شود ولی خوانده نمی شوددر آنچه که نو

  نوشتن الف: بعد از واو جمع الزم در فعل : ذهبا -اول

  بعد از تنوین فتح در غیر ممدود و مؤنث به تاء : رایت رجالً-

  همزه وصل در اثناء کالم: یا رجل إجلس-

  در آنچه خوانده می شود ولی نوشته نمی شود:

  الف در کلمه می باشد : مآربالف بعد از همزه وجوبا بصورت   -اول الف 

  هرگاه بعد از همزه مرسومه جوازاً بصورت واو می باشد: رؤس –دوم واو 

  : زیادي واو ( خطی نه لفظی) در زیادتی حرف و حذف آن

  در عمرو و غیر منصرف در دو حالت رفع و جر . جاء عمرو -الف

  در ( أولو و أوالت)                -ب

  اولی و اؤلئک)در اسماء اشاره (  -ج

  به صیغه افراد و تثنیه هزیادي الف در مائ 

  : در اسم جالله و هذا و هذه و... و از (ما) استفهامی بعد از حرف جر . حتّام و غالمحذف وجوبی الف

  در ابراهیم ،  ملکه ، ثلث. حذف جوازي الف:

  گرفته باشد . داود ، طاوس اگر واو در وسط کلمه باشد خذف آن جایز است هرگاه بر الف سبقت حذف واو:

و از کلمه ایـن هرگـاه     ه: از لفظ جالله اهللا زیرا اصلش .. اإلله بود و حذف همزه وصل از بسمل حذف وجوبی همزه قطع

  صفتی بین دو علم باشد ... یوسف بن یعقوب و از آلف و الم بعد از الم .......للرجل

  فصل از هم نوشته باشد ولی استثناء آن شامل:اصل در کلمه آنست که کلمه بصورت من کتابت کلمه:
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  (أل) هر کلمه اي که بر حرف واحد باشد. الالم و الیاء -الف

  ما حرفیه که به قبل از خود وصل می شود. کأنّما و لیتما -ب

  غام در ما بعد آن)ما اسمیه: که به سه حرف ( من ، عن ، و فی ) متصل میگردد. مما ، عنما ، فیما( با ابدال نون به میم و اد - ج

  أن مصدري : به الم می پیوندد. لئال که اصلش ألن ال است -د

  اذ : به هر کلمه اي که به اسم زمان اضافه می شود ، وصل می گردد. حینئذ -ذ

  ضمایر متصله: قرات کتابک -ر

  د . العصا و عزاهرگاه الف حرف سوم مقلوب از واو باشدبصورت الف مدي نوشته می شوکتابت الف و تاء تانیث: 

  واال بصورت یاء نوشته می شود. فتی و رمی

ت که به آن تاء مبسوط گوینـد.و هرگـاه بـه     تاء تانیث هرگاه به آخر فعل ملحق شود بصورت خودش نوشته می گردد. قام

ه می شـود  و اگر جمع باشد و سالم  بصورت مبسوط نوشت هآخر اسم ملحق شود اگر مفرد باشد گویند تاء منقوطه ... قائم

  .... قائمات

  : در کلمات عرب به جزء دو حالت التقاء ساکن جایز نیست:التقاء ساکنین

  وقف: در هر کلمه اي که ما قبل آخرش ساکن باشد ..... خبز و خَمر -الف

  هاگر حرف اول ساکن در کلمه واحد حرف لین و حرف دوم مدغم نشده باشد ....ماد -ب

  باشد بر حذف لفظی اختصار می یابد ...... تابعا االمیراگر دو ساکن در دو کلمه جدا 
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  سؤاالت تستی

  عین الخطأ؟   -1

  ) غُرست الشجر4  )صدقت اآلباء و األجداد3  ه) جاءت طفل المعلم2  ) آمنت بنو اسرائیل1

   کلها؟ هعین األسماء المنصرف -2

  ) نوح،لوط،تلفزیون،برنامج4  ،اُخَر،آخر،قُریش) رضوان3  ) جمع،تلیفون،عثمان،آخَر2  ) تدمر، سلمان،دلَف، أربع1

  ؟"قلما تزورنا " هعین نوع ماء فی عبار -3

  ) ظرفیه و فعل ماض2ٍ    ) زائده و فعل جامد1

  ) نافیه و فعل مجرد4    و فعل بدون فاعل ه) موصول3

  عین الخطأ؟   -4

  و راضیان ه) هنّ مصطفا2    ) هم مصطفون و راضون1

 ) هما مصطفاتان و راضیتان4    هو راضی ه) هی مصطفا3

  عین الخطأ؟   -5

  ) رب صمت أبلغ من کالم2    ) رب المذنب ال یعاقب1

بما نجح فی الدروس مریم3 ما الناجح فیکم4  ) رب ر (  

  ؟  هعین الصحیح فی النسب -6

  : جلیلی ه) جلیل2    ) بیضاء: بیضائی1

  ) فتی: فتَوي4    : شریفیه) شریف3

7- ن للزمن الحاضر؟ ن الفعل اعیلمتعی  

  ) بعتُک الدار(فی صیغ العقود2    ) إن زرتنی أزرك1

  صبور ه) اُمتّنا فی المصائب اُم4    ) غفر اهللا لک (فی الدعاء)3

  التی الیکون النائب الفاعل فیها ظاهراً ؟   هعین العبار -8

  ) یستدل علی جزائهم بعملهم2  هواحد ه) نُفخ فی الصور نفخ1

  ) یغضی من هیبته4    هیوم الجمع ) یصلّی3
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  عین الخطأ فی الجمع؟ -9

  ) مرضع: مرضعون4  ) مصطفی: مصطفین3  ) المعتدي: المعتدون2  ) أکبر: أکبرون1

  عین تاء النقل أو األنتقال ؟  -10

  ه) نَمل4  ه) عد3  ه) عامل2  ه) بصیر1

  عین الخطا فی اسم تفضیل؟   -11

  الء أفضل طلّاب) هو2    ) مریم فُضلی الطالبات1

  ) هاتان فضیال من غیر هما4    ) هوالء أفضل طالبات3

  عین الخطا فی التصغیر؟   -12

یقات4  ) موقن : مییقن3  ) فُضالء: فُضیالء2   ه) اُخت : اُخی1 نیاق : نو (  

    ؟ "200042-1011 "النصب  هعین الصحیح عن العددین التالیین فی حال -13

  / مائتی ألف و أثنین و أربعین باباً همرحل  ه) ألفاً و إحدي عشر1

  ه) ألفاً و أحد عشر فصالً / مأتین ألف و اثنین و أربعین فصیل2

  / مائتی ألف و اثنان و أربعین شارعاً هامرأ ه) ألفاً و إحدي عشر3

  ه) واحد ألف و أحد عشر بیتاً / مائتا ألف و اثنتان و أربعین مجل4

  عین الخطأ؟   -14

  ) تُرق الشجرُ فی الربیع2    الحب ه) التقط العصفور1

ارت ه) ملیء الساح3 قد ألقی إبراهیم فی النار ه) هذا الطاغی4    بالسی  

  عین الخطأ؟  -15

  ) أنت أفضل منهما2    ) أنتن فُضلی طالبات1

  الفُضلی ه) أنت الطالب4    ) أنتما أفضل طالبین3

  عین الممنوع من الصرف ؟  -16

  ) إمضاء4  سان) فر3  ) لیال2ٍ  ) مستشفی1
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  مع نون توکید؟   "ارضَی " هعین الصحیح لصیغ -17

  ) ارضَیِن4ّ  ) ارضَن3ّ  ) ارضَین2ّ  )ارضَین1ّ

 عین الخطأ فی األسماء المنسوب إلیها؟   -18

نی:حسن ، حسن2  ، جامع ، جامعاته) جامعی: جامع1 سحسنَینه)ح ،  

: حضور، حاضر ، حضّار3 4  )حضوريه: فَرَح، فَرِح،فَرِح)فَرَحی  

  عین ما یجوز فیه حذف العائد؟  -19

    ) رغبت فیما رغبت عنه2  ) اولئک الذین هم الصادقون فی عهودهم1

  ) هذا الذي تدور علیه رحی اآلمال4    ) لم أسمع ما هو عرف3

  عین الصحیح فی مبنی للمجهول؟   -20

  ح سبحانُ اهللا فسرّ التائبون) سب2  ) هذا العمل قد رفض من جانب خبراء القوم1

  التسجیل ه) جیءیوم فأسرع الناس إلی أمکن4  ) سبح تسبیح العارفین فسرّ الحاضرون3

  عین الصحیح ؟  -21

1نَم الکبارها االطفال  ، سکوتاً یتها الثکّلی ،  ال تجزعی تُجزین2  ) أیأی (  

3 الطّالب طالعال تجزعی تهلکی4    ) سکوتاً فی (  

  ؟  "نُلْ " هما هی کلم -22

  ) فعل االمر المفرد المذکر  2    ) الفعل الماضی1

  ) اسم المصدر4    ) اسم الفعل3

  ؟  "تمثل بشراً سویاً  "شراً فی ب هما کلم -23

  ) التمییز4  ه) الحال الموطئ3  ) المفعول فیه2  ) الفعل المطلق1

  ؟  "مه " هما هی کام -24

  ) فعل االمر4  المصدر )3  ) اسم الصوت2  ) اسم الفعل 1

  ؟  "جاء حسن و قلبه مطمئن  " هملما هی الواو فی الج -25

  ه) الواو الناصب4  ه) الواو الحالی3  ه) الواو الزائد2  ) واو العطف1
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  ؟  "کفی باهللا شهیداً  "اهللا فی ب هما هی کلم -26

  ) المفعول فیه4  ) التمییز3  ) الفاعل و المجرور محال2  ) المفعول به1

  عین مالیس فیه ضمیر الشأن؟  -27

  ) هو اهللا القاهر المتعال2    تنقذ الهلکی ه) هی البصیر1

  ) أنّه هو السمیع البصیر4    ) أنّه بصیر فیرانا3

  ؟"بنت -طیب -هعقیل -ملهی "إلی  هعین الصحیح فی النسب-28

1 ملهی (–  عقلی– بیطی-  2  بنويملهوي (- ی  – هعقلیطیِب– بنتی  

  بنتی –طائبی  –عقیلی  –) مالهی 4  بنتوي –طیبوي  -عقلی –ملهائی ) 3

  عین الممنوع من الصرف ؟   -29

  تومان –تلفیون  -) عمرو2    زمر –قُدس  –) جریان 1

  ثمانی –أربع  -) ملیون4    بلخ –دواب  –) مثنی 3

  ؟ هالموصوف هعین النکر -30

1هلّ رغب) یا جواداً بک2    ) یا بارئاً األنام  

3یا خالقاً غیر مخلوق4     ه) یا سا معاً کلّ خفی (  

  ؟هعین لو المصدری -31

ال2    ) أود لو تبرأ من علّتک1 احترم العلماء و لو احتقرهم الجه (  

  ) لو أنّهم درسوا لحفظوا4  فنکون من المؤمنین ه) فلو أنّ لنا کر3ّ

  ؟ "أنیخی "ما هو مصدر  -32

  ه) إناخ4  )نواخ 3  ) نیخ2  ) نَوخ1

  ؟ "تر "ما هو مصدر  -33

  ) تار4  ه) تر3  ) تور 2  ) تیر 1

  ؟   "تُنیر "ما هو نوع االعالل فی کلمه  -34

  ) اعالل بالحذف2    ) اعالل بالقلب1

  ) االعالل بالحذف و التسکین4    ) االعالل بالتسکین3
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  ؟"بیت لحم " هما هی کلم -35

  ) العلم المنقول4  االضافی) العلم 3  ) العلم المزجی2  ) العلم االسنادي1

  ؟"لیس احد هو اعلم من اخیک "هما هو الضمیر فی الجل -36

  ) العلم المنقول4  ) العلم االضافی 3  ) بدل 2  ) ضمیر الشأن1

    ؟هالتالی هما هو الغلط فی جمل -37

  ) شرح و افدت اخواك2    ) شرحوا و أفادنی اخواك1

  بهما أخواك) مربی و مررت 4    ) ضربنی و ضربتهما اخواك3

    عین ما لیس الّا ممنوعاً من الصرف؟   -38

  ) ثالث، اُخر، نَواد2    ) تالمیذ، دواب ، حسان1

  ، قُدس أحادیثه) صهاین4    ) سماء ، أحیاء ، آخر3

    عینّ الخطاأ فی التصغیر؟   -39

  ) تستعینین : تستعینن2ّ    ) تکتبین : تکتبینن1ّ

  اخشَونّ) اخشَوا: 4    ) ارموا: اَرمن3ّ

    عین الخطاء؟   -40

  العشر کتاباً الذي أعرتها إیاك ؟ ه) متی تعیدین لی الخمس1

اك من قبل؟2 متی تعیدین لی ألف التومان الذي أسلفتها إی (  

  !هو الخمس مقاالت التی استعرتها من المکتب ه) إنّی لم اُطالع الکتب الثالث3

  !هالتی استعرتها من المکتب هن مقال) إنی لم اُطالع حتی الن اإلحدي و العشری4

  ؟هنوع الالم فی اآلی "لیس اهللا بظالم للعبید " -41

  ه) للملکی4    ه) للتقوی3  ) للتعلیل2  ) للتبیین  1

    ؟  "تناخین " هما هی کلم -42

  ) فعل مضارع مجهول صیغه مفرد مؤنث مخاطب2    ) فعل مضارع مجهول 1

  مخاطب ) صیغه مفرد مذکر4    ) فعل مضارع معلوم3



  »71« زبان عربی  
 

 
 

    ؟ "عطشان "ما هو جمع  -43

  ) عطاش4  ) عطشی3  ) عطشانون2  ) عطُش1

    شکا إلی جملی طول السري:؟  "فی  "طول "لماذا نصبت کلمه  -44

  ) النها التمییز4  ) النها المفعول فیه3  ) النها حال2  ) النها النفعول به1

  ؟ هاللفظی هما هو الغرض من االضاف -45

  ) الغرض هو تخفیف اللفظ2    ف) الغرض هو التعری1

  ) الغرض هو التأکید4    ) الغرض هو التخصیص3

  ؟  هما هو الصحیح فی الجمل التالی -46

  ) رأیت خمسات و خمسینَ رجال2  ) رأیت خمسا و خمسین رجال1

 و خمسین رجال ه) رأیت خمس4  ) رأیت خمسین و خمس رجال 3

  غ؟  ؟عینّ الخطأ للفرا"اآلخرین ه...... لمساعد"  -47

  ) أ ال یمدد یده2    ) أ لم تمد یدها 1

  ) أ لم یمددن أیدیهن4ّ    ) أال یمدون أیدیهم3

  عین غیر المناسب للفراغ؟  "....... تصدقنّ فی العمل و الکالم" -48

  ) إنّهن4  ) إنّها3  ) إنک2  ) أنّکم1

  عین الخطأ فی نوع الالم؟   -49

  ) لقد فاز الصابرون فی عملهم : المؤطئه2  هرق) و إن یکاد الذین کفروا لیز لقونک : الفا1

  ه) هو فعال لما یشاء : التقوی4  )لو أنک ثابرت لفزت : المزحقه3

  عین الصحیح ؟ "و کتاباً و طالعت زمیلتی..... من الکتب و المجالت هطالعت حتی اآلن.... مقال "-50

  / أحد عشر ه) اثنتی عشر2    ه) أحد عشر / إثنتی عشر1

  عشر ه/ أربع ه) ست عشر4    ه/ ست عشره) أربع عشر3

  چیست؟ "ثم و لیتم مدبرین "مدبرین در جمله  -51

  ) مفعول به4  ) تمییز3  ) حال مؤکده2  ) حال مفرد1
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52-" تسافر الی شیراز "در جمله  "أنی چیست؟   "أنی  

  ) اسم فعل4  ) اسم استفهام از زمان3  ) اسم زمان2  ) اسم مکان1

  چیست؟  "بنم و إست ا "همزه در کلمات -53

  ) همزه وصل4  ) همزه استفهام3  ) همزه وصل و قطع2  ) همزه قطع1

  کدام است؟   "زرقاء -وِزر –نشوان  "جمع مکسر کلمات  -54

  ازراق -هوزر -) نشایی2    زرق –أوزار  –) نشاوي 1

  هزرق – هوزار -) نُشاوایی4    هازرق-هوزار-)نُشاوان3

    کدام جمله غلط است؟  -55

  ) من مدحک قد ذمک2    ) جئت ألحدثک1

  ) من یذهب اذهب4    ) ما کان علی لینقص عهده3

    عین المنصرف کلّه؟   -56

  ) إنهاء ، أعطی ، طوس2    ) أبیض ، مرتجی ،بلوي1

  )مراهق ، معطی ، منتدي4    ) نُعمی ، ریان ، ثالث3

  فقط؟  هحرفی "ما "عین  -57

  اهللا فی ما أمرهم ) ال یعصون2    ) ال یدرون ما أمرتهم به1

  ه) ماذا تأمروننی أیها األعز4ّ    ) ما رأیک فیما أنا قلت3

  عین الصحیح؟   -58

  البنین أیضا هو البنون = القصد مشارک ه) شارکوا فی الجلس1

  و المخاطب "الغافلین ") ال تمش أنت و الغافلین= القصد عدم عدم مشی 2

  نهی اآلخرین ، ال تقبل لنفسک شیئا هی حال) ال ترضک نفسک شیئا و تنهی اآلخرین عنه= ف3

  الی المخاطب نفسه ه) کن أنت و أبناء عمک صادقاً = أي لیکن أبناء عم المخاطب صادقین أضاف4

    ؟"یؤمنَّ "عین  -59

 د) مضارع مؤکد  ج) مفرد مذکر                 ب) مهموز              الف) مضاعف      

    عین صحیح فی مؤکد ؟ - 60

 د)الف و ج  ج)لیتبهجنّ                        ب) لما ذهبن َ                  ) ذهبنّ                 الف
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  پاسخ تشریحی سؤاالت تستی

صحیح است. هرگاه فاعل اسم مفرد مذکر یا جمع مذکر سالم یا مثنس باشد واجب است فعل بصورت مـذکر   2) گزینه 1

  بیاید

  اخرو قریش غیر منصرفند. 3یک فقط تدمر و سلمان و در گزینه دو عثمانو در گزینه  صحیح است. در گزینه 4) گزینه 2

  صحیح است. 1) گزینه 3

  صحیح است. چون هنّ ضمیر جمع و جمع مصطفیبا ضمیر جمع می شود مصطفیات . 2) گزینه 4

  صحیح است. شرط اسم بعد از رب این است که اسم ظاهر نکره است. 1) گزینه 5

  صحیح است. 2) گزینه 6

  صحیح است. فعل ماضی هرگاه بر انشاء باشد بر حال داللت دارد. 2) گزینه 7

  و در دو علی جزائهم و در گزینه سه یوم نائب فاعل است. هصحیح است. درگزینه یک نفخ 4) گزینه 8

  باشد صحیح است. تنها اسمی را می توان جمع مذکر سالم بست که علم یا صفت براي مذکر عاقل 4) گزینه 9

  ه= بصیر هصحیح است. تاء نقل تائی است که صفت را به اسم تبدیل می کند . بصیر ( صفت) +  1) گزینه 10

  صحیح است. هرگاه اسم تفضیل با من تفضیلیه بیاید افراد و تذکیر آن واجب است. 4) گزینه 11

  بعد جمع بسته شود. صحیح است. در جمع کثرت هنگام مصغر نمودن باید به مفرد برگردد 2) گزینه 12

  صحیح است . 1) گزینه 13

  مؤنث حقیقی است لذا فعل باید بصورت مؤنث بکار رود. هصحیح است . چون عصفور 1) گزینه 14

  صحیح است. هرگاه افعل تفضیل به مذکر اضافه شود افراد و تذکیر آن واجب است. 1) گزینه 15

  جموع است وغیرمنصرفصحیح است. اصل لیالی بوده و منتهی ال 2) گزینه 16

  صحیح است. 4) گزینه 17

  صحیح است. 3) گزینه 18

  صحیح است. حذف عائد مرفوع زمانی جایز است که مرفوع مبتدا و خبر آن منصوب باشد. 1) گزینه 19

  صحیح است. در گزینه دو و چهار نائب فاعل صالحیت نائب فاعلی ندارد و سبحان نیز غیر منصرف است.چ 3) گزینه 20
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یطلع باید مرفوع و در گزینه چهـار جـزم    3صحیح است. در گزینه دو تجزین  باید مجزوم شود و در گزینه  1) گزینه 21

  تهلکی صحیح نیست.

  صحیح است. از ریشه نال ینول است که امر آن نُل می شود .. ینولُ = نولُ = نُل 2) گزینه 22

  و سویاً صفت بشرا است.صحیح است . تمثل فعل و فاعل و بشرا حال  3) گزینه 23

  صحیح است. 1)گزینه 24

  صحیح است. 3) گزینه 25

  صحیح است. 2) گزینه 26

  صحیح است.  ضمیر هاء اسم آن است و ضمیر شأن نیست چون خبر ضمیر شأن باید جمله باشد. 3) گزینه 27

  صحیح است. 1) گزینه 28

  موع و بلخ آعجمی است و همگی غیر منصرف هستند.صحیح است. مثنی عدد معدول ، و دواب منتهی الج 3) گزینه 29

  صحیح است . تنها خالقاً مناداي نکره مقصوده موصوفه است. 4) گزینه 30

  صحیح است . لو مصدري معموال بعد از مشتقات ودي و حب می آید و بعد از آن تاویل به مصدر می شود. 1) گزینه 31

  ر أناخ از باب إفعالصحیح است. أنیخی عل امر از مصد 4) گزینه 32

  صحیح است. 3) گزینه 33

  صحیح است. اصل تتور بوده است و واو ساکن ماقبل مکسور قلب به یاء شده است. 1) گزینه 34

  صحیح است. 2) گزینه 35

  صحیح است. 3) گزینه 36

ی اگر ضمیر منصوب صحیح است. در تنازع هرگاه مفعول اول نیاز به ضمیر مرفوع داشته ضمیر می گیرد ول 4) گزینه 37

  بخواهد ضمیر نمی گیرد.

صحیح است. در گزینه یک  احسان منصرف است و در سه سماء چون همـزه آن اصـلی اسـت و در گزینـه      2) گزینه 38

  چون تاء تانیث گرفته منصرف است. هچهار صهانی

تاکیـد اضـافه نمـائیم یـاء      ) و بخواهیم نون10صحیح است . هرگاه فعل به یاء مخاطب وصل شود ( صیغه  1) گزینه 39

  بهمراه نون حذف می گردد.
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  صحیح است.  1) گزینه 40

  صحیح است. الم تقویت ، الم جاره و زائد است و بر سر فعل به منظور تاکید می آید. 3) گزینه 41

  صحیح است.  در اصل تنخین بوده و یاء قلب به الف شده است. 2) گزینه 42

  صحیح است. 4) گزینه 43

  صحیح است. 2نه ) گزی44

  صحیح است. 2) گزینه 45

  صحیح است. 4) گزینه 46

صحیح است. اگر فعلی که در آن ادغام صورت می گیرد مضارع مفرد و مجزوم باشد ادغام و فک ادغام جایز  2) گزینه 47

  است

  صحیح است. 4) گزینه 48

م مزحلقه المی است که بر سر خبر إنّ مـی  صحیح است. در اینجا الم مزحلقه نیست بلکه جواب لو است ال 3) گزینه 49

  آید.

  صحیح است. 3) گزینه 50

  صحیح است. مدبرین حال مفرد است 2) گزینه 51

  صحیح است. 3) گزینه 52

  صحیح است. 4) گزینه 53

  صحیح است. 1) گزینه 54

قد واجب است  صحیح است. زیرا صحیح آن به شکل من مدحک فقد ذمک است چون فعل شرط مقرون به 2) گزینه 55

  با فاء جزاء بیاید.

  صحیح است. 4) گزینه 56

  صحیح است. در گزینه یک ماء مصدریه و در سه موصوله و در چهار استفهام است. 2) گزینه 57

 صحیح است. بنون معطوف به ضمیر واو در شارکوا است بنابراین مشارکت را می رساند. 1) گزینه 58

  اکید ثقیله و خفیفه بر سر فعل ماضی وارد نمی شود ولی بر امر و مضارع وارد می گرددصحیح است. زیرا نون ت 3) گزینه59

  صحیح است. زیرا نون آمده بر سر مضارع مجزوم نون مشدد و براي تاکید است 4) گزینه 60
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  نحوفصل دوم :   

  

  گفتار اول: اعراب فعل

  مواضع رفع فعل مضارع:بند اول:    

) و عوامل جزم دهنده مثل (لم و لما) و آنچـه کـه موجـب مبنـی      فعل مضارع هرگاه از عوامل نصب دهنده مثل (أنْ و لنْ

  ) خالی باشد، مرفوع می گردد. ینزلُ المطَر12ُو6شدن آن می گرددمثل ( صیغه 

  نشانه هاي رفع فعل مضارع:

  ضمه مقدر ( یدعو ) -باقی ماندن نون ( تذهبان)     ج -ضمه ( یذهب )  ب -الف

  مواضع نصب فعل مضارع:بند دوم: 

با توجه به نکته باال ، لذا هرگاه یکی از حروف ناصبه گفته شده قبالز فعل مضارع قرار گیرد در این صـورت فعـل مضـارع    

  منصوب می گرددکه به ترتیب به واضع آن پرداخت می شود:      

  : اُرید أنْ أَتعلَم  . أنْ 

ر یقین دارد قرار بگیرد فعل مضارع را منصوب نخواهد کـرد چـرا کـه بـه آن أنْ     : هرگاه أنْ بعد از فعلی که داللت ب نکته 

ـه ال     مخففه از مثقله گویند: علمت أنْ ال یرجع أخوك ( در اینجا فعل علم داللت بر یقین دارد که در اصل بـوده علمـت أنّ

  یرجع اخوك)

از حرو مصدري است که در اینجا تأویـل بـه مصـدر مـی      اما اگر أنْ بعد از فعل که داللت بر یقین نداردقرار گیرد ناصبه و

  گردد یعنی أنْ و ما بعد آن معمول براي عامل خویش است.

  أرید أنْ اتعلم که مؤول به مصدر گردیده و اصل آن أرید أتعلُّم بوده است.

ولی نون در أنْ ناصـبه در  می آید که در اینحالت فعل مضارع را منصوب می نماید  "الي نفی  "گاهی بعد از أنْ  تبصره:

  ال ادغام شده و در کتابت حذف می شود: ما لنا الّا نتوکل َ که در اصل أنْ ال بوده.

  دو نوع أنْ وجود دارد که ناصب فعل مضارع نمی باشد:

  أنْ مفسره : که قبل از جمله اي می آید که معنی قول داشته باشد . مانند: فاوحینا الی اُم موسی أنْ أضرب -الف

  أنْ زائده: که اغلب بعد از لما زمانیه و بین فعل قسم و لو می آید. مانند: اقسم باهللا أنْ لو یاتینی -ب
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  : لنْ یجود البخیل . یکی دیگر از ادوات ناصبه که نفی در آینده را می رساند.  یعنی معنی را از حال به آینده تغییر می دهد.لَنْ 

  (بخیل بخشش نمی کند)

  و جزاء ست که در سه شرط ناصب فعل مضارع می باشد: : حر جوابأذنْ

  در صدر جوابی باشد که بوسیله آن جواب داده می شود. -الف

  آن فعل مستقبل باشد -متصل به فعل باشد                   ج -ب

  نکته: آنکه ین فعل و إذنْ چیزي جز قسم فاصله نیندازد.( إذنْ تبلغَ القصد یا إذنْ ال یلبثوا خلقَک)

  نکته : با از دست دادت یکی از شروط، اذن از عمل ملغی میگرد .مانند: سازورك غداً إذنْ یا زید أکرمک ( به علت فاصله افتادن)

  : در هر دو حالت ناصب فعل مضارع است . أُدرس کی تَحفظَ أو لکی تحفظَ ( بخوان تا حفظ کنی) کی ، لکی

  د که در این صورت نیز عمل کَی باقی میماند . لکیال تأسوانکته: گاهی الي نفی بر کَی اتصال می یاب

  : منصوب کننده مضارع براي بیان علت چیزي است. خذ الدواء لتبرأ ( دوا را بگیر تا خوب شود)الم تعلیل

  : که ناصب فعل براي تاکید جمله است. . ما کنت لأنقض العهد ( من عهد شکن نیستم)ال تاکید

نیز  "الم بعد از کان منفی "بعد از کان منفی ، توسط الم تاکید صورت می گیرد حال آنکه الم مذکور  تبصره : تاکید نفی

  الم جحود نامیده می شود یعنی آنکه داللت بر شدت نفی و انکاردارد. 

  ما کان اهللا لیظلم النّاس 

  نیست. زیرا دو الم نمی تواند جمع شود.نکته: اگر الم تعلیل مقرون به الء نافیه باشد استعمال آن جزء با أنْ جایز 

  لنْ علی حذرِ لئال یمسک    که اصل ألنْ ال یمسک بوده است.

  یا کی تعلیل باشد مضارع را منصوب می کند. "ألی أنْ  "هرگاه فعل نسبت به ماقبلش مستقبل باشد و به معنايحتی: 

  أضرِب المذنب حتی بنوك ( گناهکار را بزن تا توبه کند)

ره: حتی در این باب یا حرف تعلیل است (زرنی حتی أکرمک ) یا بر نهایت داللت دارد ( سر حتـی تبلـغَ الجبـلُ ) یـا     تبص

  براي استثناء است ( عطاء لیس فضول حتی تجود من قلیل)

  نکته: حتی در غیر موارد فوق یا حرف عطف است یا جر یا حرف ابتداء

ه مستقبل باشد ،اگر حال باشد فعل مضارع را مرفـوع مـی سـازد . سـرت حتـی      نکته: شرط فعل بعد از حتی این است ک

  هأدخُلُ المدین
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 :(بزن تا مطیع گردد)،  "ألی انْ "نصب دهنده فعل مضارع به معنی أو یطیع مانند: أضربه أو  

  نتهائیه قرارداد.أضربه الّا أنْ یطیعنکته: أو در زمانی می تواند ناصب فعل مضارع باشد که بتوان بجاي آن الّا استثنائیه یا إلی ا

: ناصب فعل مضارع زمانی که قبل از آن نفی محض یا طلب محض باشد . چون ما بعـدش بـه سـبب مـاقبلش     فاء سببی

  پدید آمده است.

  ما أنا مسئء فأخاف خطاکار نبودم تابترسم

  ن به اثبات گردد یا بوسیله الّا نقض گردد.نکته: مقصود از نفی محض آنست که بعد از آن چیزي بیاید که موجب تاویل آ

  ما تزال تأتینا فتحدثُنا ( ضمه مضارع بخاطر فعل تزال بعد از ماضی است که نفی در نفی موجب اثبات است )

  انواع نفی

  حرف نفی: لم یزرنا فتکرمه       -1

2-             نفی به فعل: لیس اسناد حاضرٌ نستفید  

  قادم نفی به اسم:زید غیرُ-3

  طلب که شامل: -4

  اتق اهللا فیکونَ عوفَک            -امر 

  نهی= ال تدنُ من  النار فتفَرق               

 استفهام= هل تسمع ألی فانصحک  

  عرض= أال تدنو فتبصر                  

  تحضیض= هلّا تدرس  فتحفظَ               

      تمنی= یا لیتنی کنتم معه فأفوز  

  رجی= لعلّه یسافرُ فیزوركت

  واو معیت

و همراهی داللت دارد . ناصب فعل مضارع به شرط اینکه قبل از واو نفی یا طلب قرار گرفته باشد .  هواوي است بر مصاحب

  و آنکه اگر به جایش مع بگذاریم خللی به معنی وارد نیاید.

کنی ، هل تظلُمنی و انضح   ال أزورك و تهجرَ
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  ارع هرگاه بعد از واو، فاء و ثم و عوامل عطف بر اسم جامد ( یعنی غیر مؤول به فعل) قرار گیرد منصوب می شود.نکته: فعل مض

  لوال مشاغلی فیمتعنی لزرتُک در اینجا فعل بعد از فتء عاطفه آمده و معطوف به اسم جامد است 

  مواضع جزم فعل مضارع:بند سوم : 

  مضارع موجب جزم فعل شده که بر دو قسم می باشد:ورود یکی از ادوات جازمه بر سر فعل 

  : ادوات جازمی که یک فعل را جزم می دهند:قسم اول

  لَم : معنی فعل مضارع را از حال به گذشته تبدیل می کند. لم یذهب احد (هیچ کس نرفت) -1

ا یذوقوا عذاب ( عذاب چشیده نشد) -2 ا: فعل را به ماضی تبدیل می کند. لملم  

  م امر : که امر و دعا را می رساند. لتطب نفسک ( نفس خویش را پاك گردان)ال -3

  اهللا ( از رحمت خدا مأیوس مباش) هالي نهی : نهی و دعا را می رساند.ال تیأس من رحم -4

ا این کار جای ز نیسـت و دیگـر   تبصره : فرق بین لم و لما در این است که لم بعد از ادات شرط نیز قرار می گیرد اما در لم

  آنکه لم فعل را تنها در ماضی نفی می کند امالما فعل را در ماضی متصل به زمان حال نفی نفی می کند.

ا یقم ثم قام ثّم  قام که صحیح نیست گفته شود . لم علیک               لم یقُم ب نی أعتُ أنْ لم تزر  

  : ادوات جزم دهنده دو فعل: که شامل......قسم دوم

أکرم ا تکرم(هرکدام)= ای (هرجا) ، اي   إنْ (اگر) = انْ تکسلْ تَخسرْ                                 أینَ

  منْ ( هرکسیکه) ، ما ( هرچیزي که)                   مهما(هرچه ، هرگاه)= مهما تأمرْ بالخیر أفعلْه

ان( هر وقت)                                متی و ای      تحیثما( جائیکه)= حیثما تسقُطْ تثب  

  هأتوج هکیفما( هرگونه)= کیفما تتوج  أنی ( هرجا)، اذما(اگر)               

  نکته: ما زائد بعد از ادوات جازم به دو نوع تقسیم می شود:

 نوعی که تنها در حالت داشتن ماء زائد جزم می دهند که حیث و اذ از آنگونه است-1

)نوعی ک -2   ه هم با ماء و هم بدون ماءبراي جزم دادن جایز است ( إنْ ، اي ، متی، ایان ، اینَ

تبصره: فعل اولی از دو فعل بعداز ادوات شرط عنوان شده را فعل شرط و فعل دوم بـه اعتبـار مسـبب فعـل اول ، جـواب      

ح ( یجتهد فعل شرط و ینجح جزاء ش ینج نْ یجتَهِدرط است)شرط یا جزاء شرط گویند. م  
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  احکام شرط و جواب آن

  حکم شرط آنست که باید بر جواب مقدم باشد و فعل خبري متصرف باشد اما جواب گاهی موافق و گاهی مخالف با شرط می باشد.

  البته این دو فعل:

( ظفَرْت رْتگاهی مضارعند (انْ تصبرْ تظفَرْ)                      گاهی ماضی اند ( انْ صب  

  اضی و جواب مضارع( انْ صبرْت تظْفَرْ)                 گاهی شرط م

) که البته این شرط از دیدگاه ادباء ضعیف و کمتر واقع می شود. گاهی شرط مضارع و جواب ماضی (انْ تصبرْ ظفَرْت  

، لذا هرچـه   نکته: اسماء شرط صدارت طلبند لذا قبل از این اسماء هر چیزي بیاید عمل نکرده به جزء حرف جرّ یا مضاف

  قبل از اسماء شرط به جز حرف جرّ یا مضاف قرار گیرد موجب بطالن عمل شرط می گردد و مضارع بعد از آن مرفوع است.

یجِد طْلُبنْ یأنّ م  

نکته: تمامی اسماء شرط مبنی اند ب جز  حرف شرط اي و دیگر آنکه این اسماء اگر بعد از حروف جر یا مضاف قرار گیرد 

ا تسألْ أسألْمحالً م جرور است. عم  

أقُم و اگر چنانچه بر زمان و مکان داللت کنند لذا بنابر ظرفیت براي فعل شرط محالً منصوبند. متی تَقُم  

أضْرِب ضربٍ تضرِب و هرگاه بر حدثی و عملی داللت کند مفعول مطلق هستند . اي  

  در مواضع زیر الزمست جواب شرط بهمراه فاء جزائیه بیاید:

  هرگاه جزاء مقرون به قد یا سین و سوف باشد. منْ مدحک بما لیس فیک قد ذمک-1

  منفی شده باشد. انْ جاء نی ضیف فما أطروده "ما ولن "هرگاه جواب بوسیله  -2

  هرگاه فعل جامد باشد. إنْ أساؤو أفبئس ما فعلوا -3

4- فال تشم وكبههرگاه جزاء فعل طلبی باشد . إنْ سقَطَ عد ت  

  هرگاه جزاء جمله اسمیه باشد . مهما أردت فانّی مستعد لقضائه -5

  ورود فاء در چه مواضعی ممتنع است:

  هرگاه جزاء ، فعل ماضی و مجرد از قد باشد. منْ صبرْ ظفرْ-1

2- میند هرگاه جزاء فعل مضارع منفی به لم باشد. منْ حرص لم  

3-  داهللا ال تحفظوها هو نعمجزاء منفی به ال باشد. انْ تع  
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  مواضع مقرون بودن جواب به اذا فجائیه:

هرگاه جواب ، جمله اسمیه باشد البته این جمله باید خبري موجبه و غیر منسوخ باشد و شرط ادوات این است کـه إنْ و  

  اذا باشد.

  اذا هم ییئسون هإنْ تنزل بهم بلّی

  در سه موضع جواب قسم حذف می شود:

  له اي مطرح شود که آن جمله ، کالم را از عنوان ساختن جواب قسم مستغنی سازد. قسم بعد از جم-1

د األمو تشفی بأبنائها و اهللا هتسع  

  و هن یعمل ابنائها هاألم هجمله اي که کالم را از جواب قسم بی نیاز می کند بعد از قسم عنوان گردد. سعاد -2

  م متاخر از شرط باشد. انْ واهللا قمت فأنا أقومهرگاه ادات شرط و قسم با هم جمع شوند و قس -3

  گفتار دوم : اعراب فاعل

  بند اول:  فاعل

اسمی است مرفوع که بعد از فعل تام معلوم و یا شبه فعل واقع شده و بر انجام دادن کاري یا داشتن صفتی یا حـالتی یـا   

  ارس ، جاء الحقُچیزي را به طریق ایجاب و سلب اسناد می دهد داللت دارد . نبغَ الد

نکته: فاعل همیشه در جواب که و چه یعنی در جواب چه کسی و چه چیزي قرار می گیرد. و منظور از شبه فعل معلـوم ،  

اسم فاعل و صفت مشبهه و صیغه مبالغه ، اسم تفضیل و مصدر و اسم فعل است که خصوصیت آنها این است کـه ماننـد   

  فعل خویش عمل می کند.

  الزم باشد فاعل و اگر متعدي باشد هم فاعل و هم مفعول نیازمندند.یعنی اگر فعلش 

  أبوه قائم مع االهمال . که هیهات اسم فعل است 0علی قائم اسم فاعل است                          هیهات النجاح  

  اقسام فاعل

 فاعل ظاهر: فاعلی است که صریح و معین باشد. خلق اهللاُ السموات و االرص-1

فاعل ضمیر بارز: فاعلی است که به یکی از ضمایر متصل مرفوعی که به آخر فعل معلوم تام متصل شده است. کـه آن   -2

  ضمیر بارز فاعل و در محل رفع یا محالً مرفوع است. خلقناکم ازواجاً
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یر متصـل ، کـه   فاعل ضمیر مستتر: هنگامی است که بعد از فعل معلوم تام نه فاعل ظاهر بیاید ونه هیچ یـک از ضـم   -3

جلس ضمیر متصل مستتر می نامند و د رمحل رفع است. علی  

و تمام جمله قابل تأویل به یک کلمه باشد .أعجبنی أنّک تعَلـم (     فاعل مؤول: فاعلی که خودش یک جمله باشد -4

  جبنی علْمکجمله انک تعلم روي هم فاعل فعل أعجب است و در محل رفع زیرا بجاي آن میتوانیم بگوئیم.... أع

  اعل ظاهرتثنیه و جمعف

آن عالمت تثنیه و جمع ملحق نمی شود زیرا فعل جز به یک فاعل اسـناد داده نمـی    "فعل "که در این صورت به عامل  

  شود لذا باید گفت : ذهب أخواك و نمی توان گفت ... ذهبا أخواك

  عالمت تانیث در فاعل مؤنث و مفرد

  هحقیقی متصل به فعل متصرف باشد ، تاء تانیث باید به فعل الحاق شود. تعلّمت الفتا اگر چنانچه فاعل مفرد مؤنث

الشمس تو اگر مؤنث مجازي  غیر متصل به فعل باشد یا فعل جامد باشد ، هم حذف تاء و هم الحاق تاء جایز است. طلع و طلَع  

  افه میشود. ذهبت هندنکته:اگر عامل ، فعل ماضی یا صفت باشد به آخر فعل تاء تانیث اض

الّا هند اگر فعل از فاعلش بوسیله الّا و غیر و سوي جدا شود بدون تانیث می آید. ما قام  

  تعلّمت ، الشمس ُ طلعت ههرگاه فاعل ضمیر مؤنث باشد الحاق تاء واجب است و فرق بین مؤنث حقیقی و مجازي نیست . الفتا

مع مذکر یا مؤنث سالم باشد مانند بنین ، یا ملحق به جمع مکسر مانند العلماء نکته: هرگاه فاعل اسم ظاهر و ملحق به ج

  ، یا اسم جمع مانند نساء ، یا شبه جمع مانند شجر باشد الحاق تاء تانیث و عدم آن هر دو جایز است . 

  جاء أو جاءت المؤمنین أو العلماء أو الجواري   

  ( ضرب زید عمراً) که این اصل در سه موضع الزم است: عول قرار گیرداصل در فاعل آنست که بعد از فعل و قبل از مف 

 هرگاه اعراب آن در فاعل و مفعول به ظاهري نبوده بلکه مستتر باشد. اهان أبی عمی -1

یم الّا بالدنا -2 ت الدهرگاه مفعول محصور باشد . ما أفسد  

  هرگاه فاعل ضمیر متصل باشد . جنینا الثّمر -3

  مفعول بر فاعل:موضع تقدیم 

1-الدینُ القویم هرگاه فاعل محصور باشد .یعنی بعد از الّا و انّما بیاید. انّما هذّب الناس  

  هرگاه مفعول ضمیر متصل به فعل و فاعل اسم ظاهر باشد. أفادنی کالمک -2

  هرگاه ضمیر مفعول به فاعل متصل گردد. أبتلی أیوب ربّه -3
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  بازگشت ضمیر به مرجع مؤخر:

  صحیح نیست در حالی که استثنائاتی هم است که اهم آن: هبازگشت ضمیر به مرجع متأخر لفظاً و رتب

  فاعل نعم و بئس در صورتیکه ضمیر بصورت مستتر و مفرد بوده و بعد از آن نکره اي بیاید که ضمیر را تفسیر کند .-1

  نعم رجالً صدیقنا که به تقدیر بوده ... نعم هو رجالً 

به رجالً ضمیر -2 باشد ، بعد از ضمیر مفرد مذکر ، اسم نکره قرار می گیرد. ر بمجرور به ر  ،  

3- نَ العربضمیر مرفوع در فعل مهمل باشد که به آن تنازع گویند (رجوع به بحث تنازع). یحاربون و الیحسب  

  اسم ظاهر ، بدل از ضمیر باشد. أکرمته زیداً -4

  شده و خبر اسم ظاهر ولی در معناي مبتدا واقع شود. هو النجم القطبی ضمیر به صورت مبتدا عنوان -5

  هرگاه ضمیر بصورت ضمیر شأن یا قصه باشد. انّه زید راکب -6

  تقدیم مفعول بر فاعل بصورت جوازي:

  لفظی ) جایز است. –این تقدیم در صورت وجود قرینه ( معنوي 

  را فهمیده است.قرینه معنوي: فهم المعنی موسی ..... موسی معنی 

  قرینه لفظی: ضرب أخاك األمیرُ

  تقدیم وجوبی مفعول بر فاعل:

  مفعول صدارت طلب باشد. منْ رأیت ؟ چه کسی را دیدي -1

  فعل بعد از فاء جزائیه در جواب اما باشد . اما الیتیم فالتقهر -2

  ضمیر منفصل . ایاك نعبد -3

  بند دوم : نائب فاعل

  از آن فعل مجهول آمده باشد و نائب فاعل به آن اسناد داده شده باشد.اسمی است مرفوع که قبل 

خُلق العالم ، زید ضُرب  

  علل و اسباب حذف فاعل:

1-  جهل و عدم آگاهی نسبت به آن ... ضُرب زید  

  شهرت فاعل ... خُلق االنسان ناطقاً -2
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3- بتحی وا هتعلق نگرفتن غرض به ذکر آن ...... اذا حیتُمفحی  

  و جهت ایجاز و حفظ تناسب قافیه و فواصل

  نکته: نائب فاعل از نظر قسم به مانند فاعل بر ظاهر و بارز و مستتر و مؤول تقسیم می گردد.( رجوع به تقسیمات فاعل)

  احکام نائب فاعل

  مع باشد.نائب فاعل اسم ظاهر باشد ، فعل مجهول پیوسته مفرد می آید خواه نائب فاعل مفرد یا تثنیه یا ج -الف

 نصر التلمیذان –نُصرَ محمد  

  نائب فاعل ضمیر باشد ، فاعل مجهول در نوع و عدد مطابقت دارد.  -ب

صرَت     ،  التلمیذان نصرا  –علی ٌ نُصرَ   نُ   المرأتان نُصرَتا –مریم ُ

آیـد بـه    ل مؤنث مـی  نائب فاعل مذکر باشد ، فعل مجهول مذکر آمده و اگر نائب فاعل مؤنث حقیقی باشد فعل مجهو -ج

  شرط عدم فاصله با نائب خویش .... قُري الکتاب ُ  ، نُصرَ أخوك

  نائب فاعل مؤنث مجازي یا حقیقی بوده واي بین فعل و نائبش فاصله بیافتد ، مذکر و مؤنث بودن آن هردو جایز است... - د

ت الساع   هتُغرس الشجر  -   هسرقَ

  نائب فاعل فعل چند مفعولی:

جهول  بیش از یک مفعول داشته باشد در این صورت مفعول اول نائب فاعل بوده و دیگر مفعولها بصورت نصب اگر فعل م

  باقی می مانند .کُسی الفقیرُ ثؤباً

  بطور کلی چهار چیز می تواند نائب فاعل قرار گیرد .... مفعول به ، مصدر، ظرف ، جارو مجرور نکته:

  و اسم مصدر تنها در صورت منصرف و مختص بودن می توانند نائب فاعل باشند...در خصوص مفعول صحبت شد اما در مصدر 

  إعتمدت علی الفهمِ -الفهم ُ ضروري ٌ للمتعلم  

  در ظرف زمان و مکان نیز درصورت منصرف و مختص بودن می توانند نائب باشند.

ب طی ام و زمان بوده .........الیوم یوماز ظروف منصرف شامل: یوم وقو  

  هاز اختصاص شامل : علمیت ( رجب . شعبان) و اضافه شدن ...........یوم الجمع

  اما جارو مجرور زمانی نائب فاعل قرار می گیرد که حرف جرو مجرور منصرف و مختص باشد.

  لیهجر منصرف ...... مذ ، منذ، حتی ، رب   و اختصاص آمدن جارو مجرور به همراه لفظ دیگر است مانند صفت و مضاف ا
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  أُخذمن طفلٍ ناضج

  مبتدا و خبرگفتار سوم : اعراب   

  اصل در مبتدا معرفه بودن است ولی می تواند نکره نیز بیاید. ابتدا به نکره وقتی فایده دارد که خاص یا عام باشد.

  نکره یا به وسیله وصف خاص می شود: خطیب مصقع زارنا 

  یا به اضافه: حلیه االدب خیرُ حلیه

  در مابعدش: رغبه فی الخیر خیرٌ                    یا به عمل 

  یا به تصغیر: کُتَیب هذّب اخالقی

نکره وقتی عام است که منظور از آن عموم افراد باشد: انسان خیرٌ من بهیمه؛ یا وقتی بعد از استفهام یا نفی قـرار گیـرد:    

  هل احد فی الدار ، ما عاقلٌ فی القوم

  وارد دیگري را نیز ذکر کرده اند: براي ابتدا به نکره، م

ـ اگر بعد از ظرف یا مجرور به حرف قرار گیرد: عندي مالٌ ، لکلّ عالم هفوه  

  ـ اگر دعا باشد: ویلٌ للمرجفین

  ـ اگر در آغاز جمله حالیه قرار گیرد: سرینا و نجم قد أضاء

  ـ اگر بعد از إذا فجائیه باشد: نظرت فإذا نار تلتهم القصرَ

  بعد از لوال باشد: لوال اجتهاد لساد الناس کلّهمـ اگر 

  ـ اگر مقصود از آن تنویع باشد: فیوم علینا و یوم لنا

  ـ اگر بر چیزي عطف شود که ابتدا به آن درست باشد: رجلٌ و امراه فقیره علی الباب

  جاي مبتدا و خبر

  در چهار مورد واجب است که خبر بر مبتدا مقدم شود:

  ف یا مجرور به حرف جر و مبتدا نکره باشد: عندي غالم ـ اگر خبر ظر

  ـ اگر خبر اسم استفهام باشد: أینَ الطریقُ ، کیف حالُک

  ـ اگر مبتدا محصور به إلّا یا إنّما باشد: ما عادلٌ إلّا اهللا

  ـ اگر در مبتدا ضمیري باشد که به خبر برگردد: فی الدار صاحبها
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  لّ فهم مقصود گردد: للّه دركهمچنین اگر تاخیر خبر مخ نکته:

  یا اگر اسم اشاره اي براي مکان باشد: هنا أو ثَم اخوك

  اگر مبتدا از أنَّ و صله آن تشکیل شده باشد: عندي أنَّک أشعر الشعراء

  در چهار مورد واجب است که مبتدا بر خبر مقدم شود:

  ید: ـ اگر مبتدا کلمه اي باشد که باید همیشه در آغاز جمله بیا

  ماء تعجب: ما أحسن الصدقَ ؛ کم خبریه: کم عبید فی بیت ابی

  اسماء شرط و استفهام: من یکسلْ یخسرْ ، من فی الدار؟ ، للموت فی رضا اهللا خیرٌ من الحیاه. 

لُّنی علی مطلوبی فله درهمیا مقرون به کلمه اي شبیه به کلمات الزم الصداره باشد: الّذي ید  

خبر در معرفه و نکره بودن با هم مساوي باشند و قرینه اي هم براي معـین کـردن مقصـود وجـود نداشـته      ـ اگر مبتدا و 

نکهنک حنّاً ابلغُ مباشد: اخوك سندي ، اکبرُ منک س  

  ـ اگر خبر محصور به إلّا یا إنّما باشد: ما الکسالن إلّا خاسرٌ ، انّما الجاهلُ من ال یعتبر

ه ، اخوك التؤذه  ـ اگر خبر جمله طلبی باش   د: الدرهم أنفقْ

  یا فعلی باشد که رافع ضمیر مبتداست: الحاکم انصف فی حکمه

  وابستگی هاي خبر به مبتدا 

  خبر بر سه گونه است: مفرد، جمله و شبه جمله

  ـ اگر خبر مفرد مشتق باشد، ضمیري در آن وجود دارد که به مبتدا برمی گردد: العلم نافع (هو)

مت زینٌ و السکوت سالمهو اگر  جامد باشد چنین نیست: الص  

  گاهی جامد به مشتق موول می شود: زید اسد یعنی شجاع نکته:

 مریم ، قائم ـ اگر خبر مفرد ضمیري داشته باشد که به مبتدا برگردد در همه احوال مطابقت آن با مبتدا واجب است: زید

  قائمه ، الزیدان قائمانِ

  مد باشد مطابقت الزم نیست: االلوان سبعه ، الجمله نوعان ، العلماء سراج االمهاگر اسم جا

  اگر جمله اي خبر واقع شود احتیاج به وسائطی دارد که آن را به مبتدا ربط دهد از جمله:

  ـ ضمیر(بارز، مستتر یا محذوف): 
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ه رفیع، العلم یرقّی االمم، اللولو المثقال بدینار مقام (المثقال منه)العالم  

  ـ اگر قسمتی از آن عین مبتدا باشد: 

  النمیمه ما النمیمه(تکرار لفظ)، الذین یزرعون الفتن النُهمل عقاب المفسدین (تکرار معنی)

  ـ اشاره به مبتدا از طرف جمله خبر: االقتصاد ذلک نصف الغنی

  در آمده باشد: ـ جمله خبر داراي اسمی اعم از مبتدا باشد و مبتدا تحت این عمومیت 

  التصویر نعم الفنّ  

  وقتی عین مبتدا در معنی خبر وجود دارد مستغنی از ربط است: هو اهللا احد

  شود ناچار از وصف یا فعل محذوفی است که ظرف یا مجرور به آن متعلق باشند. اي که خبر واقع می ـ شبه جمله

ف آن واجب و اگر داللت بر وجود مقید به صـفتی نمایـد   : اگر متعلق ظرف و مجرور، داللت بر وجود مطلق کند حذنکته

  ذکر آن واجب است: : الورقاء فوق الشجره، الورقاء مغرَّده فوق الشجره.

وقتی مبتدا (اسم موصول یا اسم نکره و آنچه بر این دو اضافه شده) سببی براي خبر باشد، به منزله اسم  مبتداي سببی:

ا بر خبر جایز است به شرط این که صـله موصـول فعـل    فاء جزو بدین جهت دخول  شرط است و خبر به منزله جواب آن

  مستقبل و صفت نکره ظرف باشد: 

  الذي یسألنی أو کلُّ الذي یسألنی فله دینار ، صدیقٌ حولک فی الشده فهو جدیرٌ بالثناء

باشد حرف فاء بر سر خبـر نمـی آیـد:     آمده "إنَّ و لکنَّ"ـ اگر بر مبتدایی که متضمن معنی شرط باشد ناسخی به غیر از 

له منک اکرام ن یأتیکم منی ، لیت ن ینظم الشعرَ له جائزهلیس کلُّ م  

  بر سر خبر ممتنع نیست:  فاءآوردن  "إنَّ و لکنَّ"اما با 

ه مالقیکم   لکنَّ ما یقضی فسوف یکونُ ، انَّ الموت الذي تفرّون منه فإنَّ

  ملحقات مبتدا و خبر  

  بتدا و صفت  م -1

وقتی صفت بعد از نفی یا استفهام قرار گیرد و در اسم ظاهر و ضمیر منفصل عمـل نمایـد مبتداسـت و مابعـد آن بـه آن      

  مرفوع و بی نیاز از خبر است: 

 ما عالم اخوك باالمر ، هل عارف انتما بحالی
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اخوك؛ اگر اکتفا بـه آن نشـود از ایـن قبیـل     : شرط است در مرفوع به صفت که در معنی به آن اکتفا شود: ما کاتب نکته

  فاعل قائم است. ابواهخبر مقدم و  قائممبتداي موخر،  زیدنیست: ما قائم ابواه زید که 

و القاعد الواقف اگر مرفوع صفت، ضمیر مستتر باشد خبر براي مبتداي قبل از آن است: زید  

  تفضیل و اسم منسوب است.ـ مقصود از وصف: اسم فاعل، مفعول، صفت مشبهه، افعل 

  فقط اگر وصف مفعول باشد مابعد از آن نایب فاعل و جانشین خبر است: هل معذور اخواك

  ـ نفی و استفهام یا به حرف است یا به غیر آن: لیس منطلقٌ اخواك ، کیف جالس غالماك

  فاعل) و گاهی نفی تاویلی است: انّما قائم عبداك ، غیرُ ذاهبِ بنوك(غیر مبتدا و بنوك

ـ اگر صفت با مابعدش در مفرد بودن مطابقت کند، مبتداست و مابعد آن جانشین خبر یا صفت، خبر مقدم است و مابعـد  

  آن مبتداي موخر: هل قادم الغائب

ـ اگر صفت با مابعدش در تثنیه و جمع مطابقت کند آن را خبر و مابعدش را مبتدا می گیریم: هل قادمـانِ الغائبـانِ ، مـا    

  لونَ انتمراح

ـ اگر صفت مفرد و مابعدش مثنی یا جمع باشد به طور حتم صفت مبتدا و مابعدش جانشین خبر است: ما مسافرٌ اخَواي ، 

  ما مسافرٌ انتما

  وقوع نکره مشتق بعد از مبتدا و خبر -2

ره مشـتقی بیایـد دو   وقتی خبر ظرف یا جار و مجرور و یا اسم استفهامی باشد که بر ظرفیت داللت کند و پـس از آن نکـ  

  وجه اتفاق می افتد:

  که خبر مبتداست و ظرف و جار و مجرور و اسم استفهام لغو هستند. ـ رفع اسم نکره بنا بر این

  ـ نصب آن بنا بر حالیه بودن (ظرف یا جار و مجرور یا اسم استفهام خبر مقدم)

. عندي یوسف قائم او نائماً ، فی البیت ابنُک جالس او جالساً ،  أین ابوك مقیم او مقیماً

  حذف مبتدا و خبر

  جایز است مبتدا، اگر قرینه اي در جمله دارد حذف شود: المطلب االول

  من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها (فعملُه لنفسه و اساءته علیها)

  در پنج مورد مبتدا واجب است حذف شود:
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)ـ وقتی جواب قسم جانشین آن شده باشد: فی ذ   متی الفعلنّ (فی ذمتی یمینٌ

(   ـ اگر خبر آن مصدر و بدل از لفظ آن و جانشین آن باشد: صبرٌ جمیلٌ (صبري صبرٌ جمیلٌ

  ـ بعد از ال سیما، اگر مستثناي به آن مرفوع باشد: اکرِم العلماء و ال سیما زید (هو زید)

) اگر گفته شودکه مخصوص خبر است نه مبتدا. بئس،  نعمـ در باب  هو زید) نعم الرجلُ زید  

  ـ اگر خبر آن نعت مقطوع از متبوعش باشد چه مدح تنها باشد چه ذم چه ترحم:  

  الحمدهللا الکریم (هو الکریم)

  خبر جایز است حذف شود اگر قرینه اي بر حذف آن باشد از جمله:

  ـ بعد از اذا فجائیه، خرجت فاذا العدو (کامن)

  ر جواب: من عندك؟ـ در جواب استفهام: ابوك ؛ د

  ـ در غیر این دو: ابوك ناجح و اخوك

  واجب است که خبر حذف شود اگر چیزي جانشین آن شده باشد:

  ـ در جواب قسم صریح: لعمرك القومنَّ (لعمرك قسمی)

و  مراد از قسم صریح آن است که در غیر آن استعمال نشود، و اگر قسم صریح نباشد خبر را می تـوان حـذف کـرد    نکته:

(   عدم حذف آن هم جایز است: عهداهللاِ الفعلنّ (عهداهللا علی الفعلنّ

( ـ در جواب لوال: لوال العدلُ لفسدت الرعیه (لوال العدلُ موجود  

شرط آن این است که خبر داللت بر وجود مطلق کند؛ اگر داللت بر وجود مقید به صفت باشـد، ذکـر خبـر واجـب      نکته:

  لستاست، لوال االمیر واقف لج

  ـ ظرف و جار و مجرور؛ اگر داللت بر وجود مطلق کند: االمیر عندك او فی الدار.

  ـ حال، در صورتی که صالحیت خبر بودن را نداشته باشد: 

  ضربی العبد مسیئا (ضربی العبد حاصل اذا کان مسیئا)

ه افضل خیر تعمله و انت تخدم المصلح  
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مبتدا مصدر و مضاف به معمولش باشد یا افعل تفضیل مضـاف بـه مصـدر یـا     حال بی نیاز از خبر نیست مگر اینکه  نکته:

ه و هو ساجدمن رب ما یکونُ العبد آنچه موول به آن باشد: اقرب  

  ـ عامل صفت که قبل از آن نفی یا استفهام باشد: أ قائم اخواك ،  ما مخذول تابعوك

  (کلُّ انسانٍ و فعلُه مقترنٌ معه)مصاحبت : کلُّ انسان و فعلُه واوـ عطف اسم بر مبتدا به 

  صریحاً براي مصاحبت و به جاي مع آمده باشد. واوشرط آن این است که  نکته:

  ضمیر فصل 

  ضمیر رفع منفصل که بین مبتدا و خبر معرفه براي تمییز خبر از تابع آورده می شود: اخوك هو العالم. ضمیر فصل:

بتدا و خبـر معرفـه یـا هـر دو مثـل دو معرفـه باشـند: الصـادقون هـم          شرط آوردن ضمیر فصل این است که هر یک از م

  المفلحون ، لیس احد هو اعلم من اخیک.

  اسم کان و اخوات آنگفتار چهارم: 

  دوازده فعل هستند که عمل کان را انجام می دهند:

  ار ـ لیساصبح ـ اضحی ـ ظلّ ـ بات ـ أمسی ـ مازال ـ ما برِح ـ ما انفک ـ ما فتی ـ مادام ـ ص

  در این حالت این افعال فقط فاعل می گیرند.». لیس، مافتی، مازال«ـ افعال ناقصه به صورت تام نیز به کارمی روند به غیر از 

  و انّها یقول للشیء کُن فیکون ، سبحان اهللا حین تُمسونَ و حین تُصبحون ، خالدین فیها مادامت السماوات و االرض

  افعال ناقصه سه دسته اند:

  کان ، أمسی ، أصبح ، أضحی ، ظلّ ، بات و صار ـ متصرف تام:

  ـ به طور کلی صرف نمی شوند : لیس ، مادام

  ـ به طور ناقص صرف می شوند: مازال ، مافتی ،  مابرح ، ماانفک که از اینها جز فعل مضارع مشتق نمی شود.

خبر انجام می دهد مگر مصدر آنها که به اسم آنها هرچه از این افعال مشق شود عمل ماضی را در رفع اسم و نصب  نکته:

  اضافه می شود و اسم لفظا مجرور و محال مرفوع می شود: عجبت من کون اخیک متقلّباً

که عمل افعال ناقصه را نمی کننـد  » زال، برح، فتیء، انفک« این افعال بدون هیچ شرطی عمل می کنند به غیر از  نکته:

  نباید باشد: الیا نهی یا استفهام انکاري یا دعا بیاید و در این حالت دعا جز به وسیله  مگر اینکه قبل از آنها نفی

  و اما نفی می تواند لفظی باشد: لیس ینفک الداء مقیما      یا معنوي: قلّما یزال زید مسافرا
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.   مازال االنسانُ ضعیفاً ، التزال صابرا ، الزلت سعیداً ، هل یبرح البخیلَ ممقوتاً

  تقدیم خبر بر ما نافیه و مصدریه ممنوع است.ـ 

  اگر خبر افعال ناقصه فعل باشد واجب است که این فعل مضارع باشد:

  کان االستاذ یلقی الدروس علی تالمذته

  ـ اما بعد از شش فعل از اینها فعل ماضی می آید و آنها عبارتند از:

  باشند. قدقرون به به شرط اینکه م» کان ، أمسی ، أصبح ، أضحی ، ظلّ ، بات«

. (با کان حذف  قد رم مسی العظمقد نجح ، ی هم جایز است) قدکان الولد  

  از سایر افعال ناقصه در چهار مورد ممتاز است: کان

ـ میان دو چیزي که متالزم و پیوسته به یکدیگر باشند، افزوده می گردد تا داللت بر ماضی کند و این حالت بیشـتر بـین   

. بفعل تعجو  ما واقع می گردد: ما کان احسنَ الریاض  

  شرطیه براي تخفیف حذف شود: لوو  إنـ جایز است که با اسمش بعد از 

  ستجازي إن خیراً و إن شراً (إن کان جزاؤك خیرا)

(   ال یأمن الدهر ذو بغیٍ و لو ملکاً (و لو کانَ ذوالبغی ملکاً

  در خبر آن زیاد می شود:  هباء زایدـ اگر قبل از آن عالمت نفی آمده باشد حرف 

  کان اهللا بظالم للعباد

ـ نون مضارع مجزوم آن جایز است که حذف شود و این در صورتی است که بعد از همزه وصل یا ضـمیر نصـب نباشـد و    

  وقف هم نشده باشد: لم أك مومناً

  اختصاص به سه امر دارد: لیس

  اهللا بظالمٍاضافه شود: لیس  باء زائدهـ جایز است در خبر آن حرف 

(   ـ حذف خبر آن: قال الجاهلُ فی قلبه لیس اله (لیس اله موجوداً

  نقض شده باشد عمل آن باطل می گردد: لیس الطبیب اال المسک  االـ اگر خبرش به وسیله 

  گفتار پنجم : اسم کاد و اخوات آن
  یسقطُرا انجام می دهد: کاد الفارس  کانبر سر مبتدا و خبر می آید و عمل  کاد
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  را انجام می دهند و بر سه گونه اند:» کاد«شانزده فعل، عمل 

  کند: کاد ، کَرَب ،  اوشَک ـ آنچه بر نزدیکی وقوع خبر داللت می

  کند: عسی ، حري ، إخلَولَقَ ـ آنچه بر امید وقوع آن داللت می

َل ، عقَ ، أقبابتدأ َ، قام ، انبري؛ به همـه  ـ آنچه بر شروع در آن داللت می نماید: شرع ، أنشا ، طَف ، بل ، هعق ، أخَذَ ، جل

  گفته می شود.» افعال مقاربه«این افعال، 

  در خبر کاد و اخوات آن شرط است که:

دنشالشاعرُ ی ـ مضارع باشند: شَرَع  

  ـ ضمیري که به اسم آنها بر می گردد مرفوع باشد: کاد البیت یسقط

  ـ متأخر از آن باشد.

» أن«تنها، قرار گرفتن خبر بین آن و اسمش جایز است: کاد یسقط البیت؛ اما این در صورتی است که مقتـرن بـه    :نکته

  حساب کرد نه ناقص و ناسخ. تامنباشد که در این صورت آن را باید 

  فاعل یذهب می باشد.» زید«فاعل اوشک و » أن یذهب«اوشک أن یذهب زید که 

  و عدم اقتران آن به چهار دسته تقسیم می شوند.» أن«خبر آنها به  افعال مقاربه از جهت اقتران

  واجب است: حري، اخلولق أنـ اول آنچه اقتران خبر آنها به 

  واجب است: شرع و اخوات آن أنـ دوم آنچه عدم اقتران خبر آنها به 

  هستند: عسی و اوشک أنـ سوم آنچه غالباً مقترن به 

  نیستند: کاد و کرب أنـ چهارم آنچه غالباً مقترن به 

که از آنها فعل مضارع و گاهی اسم فاعـل مشـتق مـی شـود. یکـاد البـرقُ       » کاد و اوشک«تمام افعال مقاربه جامدند مگر 

  یخطف ابصارهم ، یوشک الطالب أن ینجزَ علومه  

رایت کاتباً ینشیء کالماً  شوند بلکه تام هستند: آنچه از افعال شروع مشتق شده باشد جزو افعال مقاربه شمرده نمی نکته:

  و یشرع فی عمله

نسبت داده شوند تام به حساب می آینـد: عسـی أن    فعلو  أنبه مصدر متشکل از » عسی ، اوشک و اخلولق«ـ وقتی که 

  یعود الرسولُ
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  حروف مشبه به لیسگفتار ششم: 

  حروف مشبهه به لیس چهار تا هستند و عبارتند از: إن ، ما ، ال و الت

  :مال حرف شرط عم

  ـ خبر و معمول آن بر اسمش مقدم نشده باشد.

  نیامده باشد. إنـ بعد از آن 

  نقض نشده باشد: ما الکسالن محموداً االـ خبر آن به وسیله 

  جایز است: و ما دار الفناء لنا بدارٍ باء زایدبه » ما«اقتران خبر  نکته:

  :إنشرط عمل در 

  ـ حفظ ترتیب

  االله ـ عدم نقض خبر آن به وسی

  ـ هر دو معمولش نکره باشند: الرجٌل حاضراً

را بدهد عمـل حـروف    االاي آمده باشد که معنی  کند. اما اگر کلمه عمل همه حروف مشبهه به لیس را نقض می الّا نکته:

  کند:  مشبهه به لیس را باطل نمی

  ما زید غیرَ شاعرٍ ، إن عمرو سوي کاتب غیَر قاري

کلمه اي عطف شده باشد رفع معطوف واجب است: ما زیـد قائمـاً بـل جـالس ،     » ما و ال«بر خبر  »بل و لکن«اگر بوسیله 

  الرجلٌ مقیماً و لکن راحلٌ

  ـ اما اگر به حرف عطف دیگري عطف شده باشد، معطوف منصوب می شود:  

  ما رجلٌ قنوعاً و زاهداً

ن، السـاعه، األوان) و اسـم آن محـذوف باشـد: الت     : این است که اسم و خبرش از اسماء زمان بوده (الحیالتشرط عمل 

( ندامه ساعه الت الساعه) ندامه ساعه  

  گفتار هفتم: حروف مشبهه بالفعل

  این حروف بر سر مبتدا و خبر آمده و بر عکس فعل ناقص ، مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع می کند که شامل:
  به معناي استدراك می باشد ، "، لکنَّ   "که معناي تشبیه را دارد "نَّ ، کا    "که معنی تاکید را دارد "إنّ و أنَّ 



  فقه و مبانی حقوق اسالمی»   94«
 
 
 

 

 ل      "به معنی تمنی و آرزو  "لیتبه معنی ترجی و امید است "، لع"  

: این حروف از این جهت مشبهه بالفعل نامند که آخر تمامی آنها مانند فعل ماضی مبنی بر فتح اسـت و همگـی در   نکته

  معناي فعل هستند.

و همچنان که در افعال هنگام اتصال به ضمیر یاء ، نون وقایه به آنها می چسبد  در این حروف نیـز میـان خـود حـرف و     

نی زید التی کاتب هذه المقاله   ضمیر یاء ، نون وقایه فاصله می اندازد...  أنّ نصرَ

  حکم خبر انّ و تقدیم و تأخیر خبر:  

ل این است که خبر از اسم مؤخر گردد تا زمانی که خبر ظرف و جار و مجرور اصل در خبر إنّ و دیگر حروف مشبهه بالفع

نباشد. لذاخبر در صورتی که ظرف یا جارو مجرور باشد و اسممعرفه یـا نکـره اي باشـد کـه ابتـدا بـا آن جـایز اسـت در         

  اینصورت خبر به طور جوازي بر اسم مقدم می گردد:

إنَّ عنداهللاِ الثواب  

ر إنّ و دیگر حروف مشبهه بالفعل بر اسمش مقدم گردد اگر خبـر ظـرف یـا جـارو مجرورباشـد یـا       : واجب است خبنکته

  مشتمل بر ضمیري باشد که آن ضمیر به خبر بازگردد

  إنَّ مع العسرِ یسرا

ام ممزق النم نکنه: تقدیم معمول خبر بر اسم جایز نیست لذا نمی توان گفت: إنّ العراض  

  نمام ممزقٌ االعراضبلکه باید گفت... إنّ ال

  جواز ورود الم ابتدا بر خبر أنّ:

  خبر مؤخر از اسم و مثبت باشد... انّنا لَمقیمونَ علی الوفاء-1

  فعل در خبر ماضی جامد باشد.... إنّ زیداً لَنعم الرجل -2

3- أحببت فعل متصرف و مقرون به قد باشد.... إنّک لَقد  

  الصواب فعل مضارع باشد... إنّک لتقولُ -4

  بر ضمیر فصل ...... إنّ هذا لَهو الحق  -5
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  :  نکته

  حروف مشبهه بالفعل به استثناي لیت تخفیف می بابد یعنی تشدید از آن سلب می گردد.

  لذا هرگاه أنّ تخفیف یابد ، اسم آن ضمیر شأن محذوف است و خبر آن ، جمله میباشد

قریب أنْ الموت علمت  

متصرف در آید در این صورت جدایی بین آن و بین فعل متصرف بوسیله ، قـد، سـین ، سـوف یـا لـو       واگر أنْ بر سر فعل

  شرط انجام می گیرد...

  عرفت أنْ قد ینجح أخوك

  نکته:

  هرگاه کأنّ تخفیف یابد در اینصورت

  همعنایش تغییر نکرده و اعمال آن الزم است ... کأنْ عصفور سهم فی السرع -1

  حجر هکأن حجر یعنی کأن هر شأن است ... یدقُ البرد النافذاسم کأنْ ضمی -2

  هسمک هاگر ضمیر شأن اسم کأنْ باشد باید خبر بصورت جمله بیاید.. کأنْ سباح فی سیاح -3

  نکته:

تخفیف لکّن موجب باطل شدن عمل آن می گردد و هنگام تخفیف بهتر است با واو همراه باشد تا بین لکنْ مخففه و لکن 

  فرق باشد...عاطفه 

  نجا المسافرون و لکنْ صدیقُک غرقِ

  کسر همزه أنَّ در مواضع زیر الزم است:

1- آغاز و ابتدا جمله... إنّ اهللاَ غفور  

2- إنّک ودود نقل قول بودن... قلت  

3- جواب قسم که فعل آن ذکر شده... واهللا إنّ صدیقَک مخلص  

  إنّها منار التهذیب هرسخبر اسم عین یا صفتی براي آن باشد... المد -4

  حال .... قصدته و إنّی واثق بمروءته -5

6- صله موصول.... زارنی الذي إنّ کریم  
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  پس از حیث و إذ بیاید.... المذنب إذ إنّک یعقلون -7

  فتح همزه انّ:

  در مکان فاعل یا نائب فاعل... بلغنی أنّک راحلٌ -1

  ا می توانیم بجاي آن یک مصدر بیاوریم ... عرفت أقامتُکدر موضع مفعول به.. عرفت أنّک مقیم زیر -2

  در جاي مبتدا و خبر از اسم معنی .... عندي أنّک مستحق ٌ -3

  در مکان مجرور به حرف جر یا مضاف الیه... علمت بأنّک مسافرٌ -4

  بعد از حتی ابتدائیه و عاطفه -5

  : الي نفی جنسمهشتگفتار 

  الفعل عمل می کند یعنی اسم را منصوب و خبر را مرفوع ... ال طالب علمِ محروماین حروف ماننند حروف مشبهه ب

  علت بیان چنین الئی به نفی جنس آن است که این ال ، حقیقت نکره اي را بطور کلی منفی می سازد.

  لکه دو مرد هستندال رجل َ فی الدار ، خبر وجود جنس مرد را از خانه نفی می کند لذا گفته نمی شود .. بل رجالن .. ب

  بر خالف ال که عمل لیس را انجام می دهدزیرا بعد از این ال که مشبهه به لیس است  می توانیم بگوئیم ... بل رجالن

  شرایط عمل ال:

  آمده یعنی بیانگر نفی عموم است. "نافیه "ال به منظور -1

2-مکسور حکم منفی تمام افراد جنس را شامل شده .... ال قلم  

  حکم از تمام افراد بطور تنصیص و تعیین است. نفی -3

4- اسم و خبر ال هر دو نکره باشند اگر معرفه باشد از عمل ملغی می گردد.. ال علی ٌ مقتصرٌ و ال حامد  

  بین ال و اسمش فاصله نیافتد زیرا از عمل ملغی می گردد...  -5

  بر حرف ال حرف جري وارد نشود .. حضرت بال تأخیر -6

  شبه مضاف –مضاف  –: مفرد بر سه قسم استاسم ال 

مقصود از شبه مضاف هر اسمی است که به نوعی متعلق به ما بعدش باشد ... ال راکباً فرساً فی الطریق ... راکباً شبه مضاف 

  است چرا که سوار شونده مقصود نبوده بلکه سوار شونده اسب  مقصود بوده 
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ین عندنا  ( در مفرد نصب به فنتحه و در اسـم مثنـی نصـب بـه یـاء و نـون       : مبنی بر نصب است .. ال رجلحکم ال مفرد

  مکسور)

  : نصب آن لفظاً الزم است ... ال خادم َ مائده حاضرٌحکم ال مضاف و شبه مضاف

  :حذف خبر ال

  هرگاه خبر مشخص و معلوم باشد خبر ، حذف می شود .. ال شک  که اصل بوده .. ال شک فی ذللک 

  بوده... ال بأس علبک    ال بأس که اصل 

  بیشترین مورد حذف خبر ال در صورتیستکه با الّا مستثنی شود... ال اله الّا اهللا .. که اصل بوده.. ال اله موجود اال اهللاُ

  نعت بر سه حالت می باشد:

  هرگاه بعد از اسم الي نفی جنس صفتی بیاید( مشروط به عدم فاصله بین اسم ال و صفت)

  فتح.... ال تاجرَ خداع ناجح بناء بر -الف

  منصوب ... ال تاجرَ خداعاً ناجح -ب

  مرفوع.... ال تاجرَ خداع ناجح -ج

  یعنی هرگاه اسم ال مفرد ، به صفت مفرد متصل شود در این صورت فتح ونصب و رفعش جایز است. 

  الرجلَ ظریف َ ، ظریفاً ، ظریف ٌ عندنا

  تنها نصب و رفع آن جایز است.. ال رجل َ عندنا ظریفاً ، ظریفٌ و اگر بین نعت و اسم ال فاصله بیفتد

و مضاف و شبه مضاف بودن نعت موجب نصب و رفع آن می گردد چه با فاصله چه بدون فاصله... ال غـالم رجـلٍ جمـیالً،    

  جمیٌل حاضر

  ناو اگر به اسم ال عطف شود نصب و رفع معطوف جایز است... ال رجلَ و غالماً ، غالم عند

  برخی از انواع ال

  فی جرائد الیوم هالي شبیه به لیس ... ال حوادثٌ مهم

ال سعید الي عاطفه... جاء محمد  

  الي جواب ... هل سافرُ زید ... ال

  الي نفی جنس



  فقه و مبانی حقوق اسالمی»   98«
 
 
 

 

  السیما:

ا است که مرکب از .. ال + سی+ ما ... می باشد که بر برتري دادن  ما بعد بـر ماقبـل   یکی از مهمترین انواع ال کلمه ال سیم

  آن در حکم و نسبت داللت دارد.

  احب الکتب و السیما کتب االدب

اسمی که پس از ال سیما واقع می شود یا معرفه است یا نکره .. اگر معرفه باشد جواز رفع و جر ... و اگر نکره باشد هر سه 

  وجه اعراب جایز است... جاء خطباء و السیما زید ، زیداٌ

  منصوبات:  منه گفتار  

  مفعول مطلقبند اول: 

  مصدري است بعد از فعل ، هم ریشه و هم معناي فعل که بصورت منصوب آمده و بر تاکید یا بیان نوع و عدد داللت دارد.

  جلست جلوساً

  تثقسیم می گردد: سه قسمکه به 

  : یعنی تاکید کننده عامل خویش... کَلّم اهللا موسی تکلیماًتاکیديمفعول مطلق 

  : که بیان کننده نوع عامل خویش است... فاصبر صبراً جمیالًنوعیمفعول مطلق 

قَتین ه: که بیانگر تعداد دفعات انجام گرفتن عامل خویش است... دقّت الساععدديمفعول مطلق  د  

  ت وقوفاًنکته:ممکن است مفعول مطلق در لفظ با فعلش مختلف ولی در معنی با آن متحد باشد... جلست قعوداً ، قم

  مثنی و جمع بستن مفعول مطلق:

  مفعول مطلق تاکیدي نباید مثنی و جمع گردد بلکه وجوب مفرد بودن آن است.... اشرقت الشمس اشراقا

  ولی در مطلق نوعی و عددي میتوان مثنی و جمع بیان نمود.. حکم القاضی احکاماً ، تظنون باهللا ظنوناً

  عامل مفعول مطلق

  ی قعودك جلوسامصدر... أعجبن-1

  فعل ... لفظ مصدري... کلم اهللا موسی تکلیماًً -2

  فعل... معناي مصدري... قعدت جلوساً -3

  وصف ....اسم فاعل و مفعول... والصافات صفاً ... هو مضروب ضرباً -4
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  نیابت از مفعول مطلق تاکیدي

  به نیابت از قیاماً آمده است  لفظی که به معناي مفعول مطلق باشد.. قمت وقوفاً ..که وقوفاً -الف 

  لفظی که از حیث ماده با مصدر شریک استکه بر دو نوع می باشد: -ب

  اسم مصدر:  إغتسلْت غسالً که در اصل بوده إغتسلت إغتساالً یعنی اسم مصدر غسل جانشین آن گردیده است. -1

  مصدري که براي فعل دیگر آمده از مفعول نیابت می کند .. -2

  الی اهللا تبتیالً در اصل بوده اهللا تبتُّالً که مصدر باب تفعل یر وزن تفعیل آمده استتبتَّل 

  نیابت از مفعول مطلق نوعی و عددي:

  لفظ کل و بعض : جد الطالب کلَّ الجد -الف

  ، ضربتُه سوطاً هعدد و وسیله مخصوص فعل ... جلد المجرم خمسینَ جلد -ب

ه احداً ، ال اُعذبه احداً ضمیر به مصدر مفعول مطلق -ج تعلیماً ال اُعلّم باز گردد.. علّمتُک  

  خطاباٌ هصفت: خاطبتُ -د

  سوء هنوعیت ، شکل: یموت ُ الکافرُ میت -ذ

  اسم اشاره: اکرمت العالم ذلک االکرام -ر

  ما و اي استفهامی یا شرطی ... مافعلت ؟ ، اي سیرُ سرْت -ز

  لقجواز حذف عامل مفعول مط

حذف عامل مفعول مطلق تاکیدي جایز نبوده زیرا مصدر براي تقویت و تاکید عامل خویش است ولـی در مفعـول مطلـق    

  عددي و نوعی حذف جایز است.که شامل:

  هرگاه مصدر بدل از فعلش باشد ... قیاماً ال قعوداً -الف

  ال تکاسالً  که در اصل بوده... اجتهد اجتهاداً ال تکاسالً تبصره: بدل از مصدر در طلب ( امرو نهی و دعا) قیاسی است ... اجتهاداً

  اما بدل از مصدر خود در جمالت خبریه اندك بوده ولی در قول عرب آمده است..

  ، عجباً هسمعاً و طاع

بوسیله مصدر تفضیل ، عاقبت ما قبل آن آورده شود. الناس یجاهـدون للمـوت امـا خالصـاً کـه در اصـل بـوده.. امـا          -ب

  لصون خالصاًیخ
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  مصدر تکرار شده و مسند به ذات باشد یا محصور و یا عطف شده باشد... الغالم بکاء بکاء که در اصل بوده الغالم یبکی بکاء - ج

  مصدر بعد از جمله اي واقع شده که جمله غیر از معناي مصدر را بپذیرد... له علی عرفاً -د

  ی حقاً که در اصل بوده انت اَخی حققّت حقاًمصدر براي دفع توهم باشد... انت أخ -ذ

  بند دوم: مفعول به

علی ٌ أباه شخصی یا چیزي است که کار بر آن واقع شده است... أکرم  

  ، رسالد مفعول یا اسم ظاهر است... حفظَ الطالب  

،   یا ضمیر است ... ها و إیاك  

  عنی عرفت قُدومکیا صریح است یا مؤول به صریح... عرفت انّک قادم ی

تبصره : اصل در مفعول به آن است که بعد از فاعل باشد و این تأخیر تا زمانی است که اخالل لفظی یا معنوي ایجاد نشود 

  و اگر تاخیر مفعول موجب اخالل لفظی و معنوي گردد بر فاعل مقدم می شود.

بت که به آن الم تقویت می گویند. تبصره: جایز است بر مفعول به الم جاره زائده براي تاکید عنوان   شود... لَزید ضرَ

  حذف مفعول به:

  حذف جوازي مفعول به زمانی است که قرینه روشن و واضحی براي حذف باشد... 

  شرب َزید فسکرَ که اصل بوده... شرب زید الخمرَ فَسکرَ

  ر اصل بوده...أتیت مکاناً اهالً و وطنت مکاناً سهالًنکته: در پاره اي مواقع عامل معول به حذف می شود....اهالً و سهالً که د

  هنکته:  حذف مفعول به در صورتی که محصور باشد جایز نیست... ما اکلت الّا فاکه

همچنین حذف آن در صورتیکه بعد از صیغه تعجب (ما افعل) بیاید و همچنین در جایی که عاملش محذوف باشـد جـایز   

  نیست..

  دوناخیراً لنا و شراً لع

  بند سوم: افعال قلوب

  افعالی هستند که دو مفعول را منصوب می کنند و آندو مفعول در اصل مبتدا و خبر هستندکه شامل:

  قسمی که افاده رجحان و برتري دارند: -الف

  ظنّ ، خالَ، حسب ، زعم، جعلَ، حجا، هب
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  قسمی که مفید بخش و یقین هستند: -ب

  تعلّم رأي ، علم، وجد، ألفی ، دري،

  رأي : کامالً دانست بسیار یقین کرد... رایت اهللا أکبرَ کلَّ شیء

: بسیار یقین کرد ، کامالً ... علمت زیداً أخاك علم  

  نکته: گاهی این فعل بصورت تام نیز بکار می رودکه در اینصورت به معنی عرف است (فهمید)

  واهللا أخرجکم من بطون أمهاتکم و أتعلمون شیئاً

:دانست ، یافت ... أنْ وجدنا أکثرهم لفاسقین وجد  

  هاین فعل هم گاهی تام می آید که مصدر آن وجدان می باشد... وجدت ضال

  دري: فهمید... دریت الخبرَ صحیحاً

: صیغه امري از مصدر ثالثی تعلم به معنی بدان و به یقین بدان... تعلم نجاح المرء رهنا باخالصه تعلّم  

  هنی وجد و مصدر ثالثی مزید ألفاء .... ألفیت الشدائد مهذّبألفی: به مع

: فعلهاي گمان و رجحان بیشتر به معناي یقین و بسیار گمان کردن است و گاهی نیز بصورت تام مـی آینـد کـه در    نکته

  اینصورت فقط یک مفعول می گیرند.

  عمل فعل قلوب :

خبر وارد شده و آن دو را بنـابر مفعـول بـودن منصـوب مـی کنـد ...       افعال قلوب بعد از بدست آوردن فاعلش بر مبتدا و  

  وجدت العلم نافعاً

:همه افعال قلوب متصرفند یعنی از آن مضارع و امر و اسم فاعل و... مشتق می شـوند. و هرچـه از آن مشـتق شـوند     نکته

  همی شوند... هب ْ االیام مسالمعمل ماضی را انجام می دهد به جز ( هب و تعلّم) که به صیغه امر استعمال 

  نکته: فعلهاي تحویلی نیز ( ظنّ و اخوات آن) همگی متصرفند به استثناء هب که توضیح داده شد.

نکته: در هنگام ساختن فعل مجهول از فعل قلبی ، مفعول اول نائب فاعل آن می باشد و مرفـوع و مفعـول دوم همچنـان    

  اًمنصوب می باشد... یظنَّ الفجرُ طالع
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  اعمال و الغاء ا فعال قلوب

الغاء یعنی باطل شدن و از بین بردن لفظی و محلی عمل افعال قلوب و زمانی این کار صورت می گیرد که فعـل بـین دو   

  مفعول باشد...

  لتکریم صاحبها هوسیل هلتکریم صاحبها  که در اصل بوده... رایت النزاه هرایت وسیل هالنزاه

  عد از دو معمول خود مطرح شود از عمل ملغی می گردد.. کالمک صدقٌ ظننتو هنگامی که فعل قلبی ب

  تعلیق افعال قلوب:

هرگاه بین افعال قلوب که متصرفند با جمله اي که باید در صدر کالم قرار گیرد و فاصله ایجاد گردد عمـل افعـال قلـوب    

  معلق می گردد

  ظننت ما کالمک صدقٌ

  الفاظ تعلیق ساز شامل: 

.... زیرا ماي نافیه صدارت طلب می باشد.ما   ي نافیه: لقد علمت ما محمد صادقٌ

  ..... زمانی که فعل قلبی قبل از حرف نفی بیایدهإنْ نافیه: لقد علمت إنْ التهور شجاع

  الي نافیه: رإیت ال إفراط محمود و ال تفریط  

  کم خبري و کم استفهامی: دریت کم کتابٍ اشتریت

  م ابتداء و الم قسم: الم قسم در صورتی که بعد از فعل فسم بیاید.. لقد علمت لَتأتینَّلعل ، ال

  دو چیز جایگزین دو مفعول فعل طلبی می گردد:

  أنَّ و صله آن .... یحسبونَ انّهم یحسنونَ صنعاً-1

بعثوا -2 الذینَ کفروا أنْ لن ی أنْ و صله آن..... زعم  

ب به استثناي تعلم  آن است که می توان فاعل و مفعـول اول آنـرا دو ضـمیر قـرار داد کـه      نکته: از خصوصیات افعال قلو

  بازگشت هر دو ضمیر به یک فرد است... علمتُنی منطلقاً و ظننتک با طالً

  افعالی که دو مفعول را نصب داده و اصل آن دو مبتدا و خبر نیست:

  کسا، رزق ، أطعم ، سعی ، زود، أعطی ، أسکن
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در دو مفعول آنست که مبتدا و خبر نبوده و اینکه آن مفعولی که در معنی فاعل است مقدم میگردد... کسـا أخـوك   اصل 

  الفقیرَ ثوباً

  رجوع به اصل ( اصل رعایت بین دو مفعول) در موارد ذیل واجب است:

  عمراً بکراً زمانی که زمانی که یکی از دو مفعول با مفعول دگر اشتباه گردد.... أعطی األمیرُ -الف

  زمانی که مفعول دوم محصور باشد.... ما أعطیت الصدیقَ الّا کتاباً -ب

  هرگاه مفعول اول ضمیر و مفعول دوم اسم ظاهر باشد.... وهبتُک درهماً -ج

  در مثال اول تقدیم مفعول دوم به این دلیل است که تمییز بین آخذ و مأخوذ را ممکن نخواهد کرد.

  ز کتاب به دوست اعطاء نشده بود . و در مثال سوم ضمیر متصل نمی شود مگر به عاملدر مثال دوم چیزي ج

  عدول از اصل:

  هرگاه مفعول اول محصور باشد.... ما أعطیت الدرهم الّا زیداً -الف

  هرگاه مفعول اول مشتمل ضمیري باشد که به مفعول دوم بازگردد.. أسکنْت البیت صاحبه -ب

ه کاتباًهرگاه مفعول دوم  -ج   ضمیر متصل و مفعول اول اسم ظاهر باشد... القلم أعطیتُ

  :افعال سه مفعولی

شامل: أري ، أعلم ، حدث، خبر، اخبرَ، أنبأ ، نبأَ      که مفعول اول آن اسم مفرد با ضمیر اسـت و مفعـول دوم و سـوم در    

  اصل مبتدا و خبر است 

  داشته دقیقاً در مفعول دوم و سوم افعال سه مفعولی جریان خواهد داشت.نکته: تمامی احکامی که در افعال قلوب جزیان 

أداء َالشهاد ل الشاهد واجب هتعلیق: أعلمت  

  الغاء: أنسب للصحراء أعلمت البدوي البخیل

  هدر جواب أعلمنی الخبیر جید همزرع هحذف مفعول دوم: هل عرفت حال

  ماً لزیارتک در جواب أعلمتهحذف هر دو مفعول: هل آعلم الوالد احداً قاد

  اسم فعل بند چهارم: 

اسمی است که داللت بر معناي فعلی دارد و مانند فعل عمل می کندلذا معمول واقع نمی شود یعنی هـیچ عـاملی در آن   

  عمل نمی کند...
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  هیهات ، هیهات لما توعدون

  حکم اسم فعل:

  هد... هیهات زیدهرگاه اسم فعل به معناي الزم باشد تنها فاعل را رفع مید

  و اگر به معنب فعل متعدي باشد فاعل را مرفوع و مفعول را منصوب می سازد.... بلْه هذا األمر

نکته: اسم فعل هر چند مانند فعل عمل می کند ولی نمی تواند پس از معمول خود ( فاعل و مفعول) بیایـد یعنـی حتمـا    

  راببید قبل از آن بیاید لذا نمی توان گفت.... زیداً ض

  و همچنین بین اسم و معمول آن نباید فاصله بیافتد ... لذا صحیح نیست... حذار یا فتی زیداً 

  نکته: هرگاه فعل با یکی از حروف جاره متعدي گردد اسم فعل نیز همان حرف جر را در متعدي می گیرد...فعجلوا بذکر عمرَ

  هلمدین.. در اینجا اگر به معنی أقبل باشد..... یا حیهل علی ا

  نکته: اسم فعل همبه معنی مضارع و هم به معنی ماضی و بیشتر به معناي امر می آید.

  اسم فعل از لحاظ زمانی:

1- ه ، آمین ، حیه ، م اسم فعل امر .... ص  

  صه عن الکالم ..( یعنی أُسکُت)         مه عن الکذب ..( یعنی أُکفف)

  بر صیغه فَعالِ هم ساخته می شود البته از هر ثالثی تام میتوان آنرا ساخت..تبصره: اسم فعل به جز صیغه هاي گفته شده 

  نزالِ ... به معنی أنزل       دراك ... بهمعنی إدراك

  اسم فعل ماضی.....هیهات ، شتّان ، سرعان -2

  ...( یعنی بعد)         شتّان ما بین العلم و الجهل...( یعنی إفترق) ههیهات من الذل

  فعل مضارع.... أُف ( أتضجر) ، یکفی ، وي ، أتعجب اسم -3

نکته : در اسم فعل مضارع حکم آنست که نشانه فعل را نمی پذیرند مثالً ضمیر متکلم تاء به آن نمی چسـبد ولـی نشـانه    

  اسم را یعنی تنوین می پذیرند... واهاً

  پس اسم فعل که تنوین می گیرد نکره و دیگري معرفه است.

  علاسم فا بند پنجم :

  اسمی است مشتق از فعل که شکل و هیئت خاصی دارد و بر یک حدث یعنی تغییر و نوبه نو شدن فاعل داللت دارد... کاتب
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  حکم اسم فاعل:

اسم فاعل مانند اسم خود عمل می کندلذا اگر فعلش الزم باشد ، اسم فاعل ، فاعل را رفع می دهد و با متعدي بودن فعل 

  مفعول را منصوب می سازد.، فاعل را مرفوع و 

  اما این عمل کردن فقط در دو حالت می باشد:

  یکی آنکه داراي الف و الم باشد ... انا الناصر أخاك

  دوم آنکه زمان حال و آینده را نشان دهدو بر یک نفی و استفهام و یا مبتدا یا موصوف داللت کند... ما أنا الباسط یدي ألیک

  م:اسم فاعل مجرد از الف و ال

  حکمش این است که در صورت الزم بودن تنها فاعل را مرفوع می کند .. أنا شاکرٌ همتک

  و اگر اسم فاعل متعدي و به معنی ماضی باشد به مفعول خویش اضافه می شود...

  إغثنایا باري َ الوجود .. بفریادم برس اي بوجود آورنده کائنات 

  د جایز است به مفعول اضافه شود... رأیت رجالً قائد بعیرٍ: اگر اسم فاعل به معنی حال و آینده باشنکته

  مقرون به الف و الم:

  اسم فاعل مقرون به الف و الم اگر الزم باشد تنها فاعلش را مرفوع می کند..

  زید القائم أبوه حاضرٌ

  و اگر متعدي باشد مفعول را نصب میدهد چه به معنی ماضی و چه به معنی حال و آینده...

  ا ( کنت) الرجلُ الحامی َ الذّمارأن

  : فرقی نمی کند که اسم فاعل مفرد باشد یا غیر مفرد ولی نون تثنیه و جمع در هنگام عمل در اسم فاعل ثابت می ماند..نکته

  هما ضاربان زیداً             هم ضاربون زیداً

  حکم اسم فاعل با چند مفعول متعدي:

  مفعول متعدي گردد آن به مفعول اول اضافه شده و مابعد آن منصوب باقی میماند.در این حالت که اسم فاعل به چند 

  السخی کاسی الفقیرِ ثوباً

  : هرگاه مفعول اسم فاعل مجرد باشد تابع مفعول در دو وجه است:نکته

  جر به تبعیت از متبوع -الف
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  نصب به لحاظ مراعات محل متبوع       -ب

  ؤ ماالً... هذا مبتغی جاه و مالٍ ا  

  بند ششم :  اسم مفعول

  اسمی که از فعل مضارع متعدي مجعول مشتق می شود تا کسی یا چیزي را که بر او واقع شده را نشان دهد..

  مضروب

  حکم اسم مفعول:

  از نظر عمل همانند اسم فاعل می باشد ( رجوع به احکام عمل ، اسم فاعل)

  د تغییر نکند لذا اگر تغییر نمود از عملش ملغی می گرددشرط عمل در اسم مفعول آن است که ازوزن اصلی خو

  لذا صحیح نیست گفته شود...

   هأخو برجل جریح بلکه باید گفت ... مررت ...   هبرجلٍ جریحٍ أخو مررت  

  زیرا خبر مقدم و أخوه مبتداي مؤخر است.

  تفاوت عمل اسم مفعول

این است که اسم مفعول به مانند فعل مجهول خود عمل کـرده یعنـی   در عمل اسم مفعول تفاوتش با عمل اسم فاعل در 

  همانگونه که فعل مجهول نائب فاعل می خواهد اسم فاعل نیز نائب فاعل می گیرد.

  البته بیشتر همان شرایط عمل اسم فاعل اعمال می گردد...

ه فی العرب   جاء المنصور جنتُ

  ما مضروب الزیدان 

  صفت مشبهه بند هفتم:

شده به اسم فاعل که اسمی است که از فعل الزم مشتق شده تا بر کسی که فعل را بطور ثابت و دائم انجام می دهد  شبیه

  داللت کند..

  شجاع ، جبار

  : در سه حالت است:ههمعمول صفت مشب

  مقرون به ضمیر موصوف .. که بهترین وجه معمول بوده و بنا بر فاعلیت مرفوع است -الف
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هیا ایها الذین الم نسب الکریم کل  

  معمول نسبه بنابر فاعلیت مرفوع و داراي ضمیري است که به ملک بازگشته است.

  معمول نکره یا مضاف به نکره باشد...لذا بنابر تمییز منصوب است -ب

  ایها الملک الکریم نسباً

  النسبِمقرون به أل  .. بنابراین لفظاً مجرور و محالً مرفوع ... ایها الملک الکریم  -ج

  : صفت مشبهه گاهی از مواقع بر وزن فعل مضارع است ... طاهرُ القلب ِ  زیرا از نظر وزن به معنی یطهرْ می باشدنکته

  و گاهی نیز بر وزن مضارع نمی آید ...جمیل ُ الطاهر

  تفاوت اسم فاعل با صفت مشبهه

  زم ساخته میشوداسم فاعل از متعدي و الزم ساخته می شود ولی صفت مشبهه تنها از ال -1

  اسم فاعل بر هر سه زمان می آید ولی صفت مشبهه براي زمان حال می آید -2

  اسم فاعل بیشتر مواقع با فعل مضارع است اما گاهی موافق بوده و گاهی موافق نبوده ...ظریف و جمیل -3

4- عمراً ضارب منصوب اسم فاعل جایزاست بر اسم فاعل مقدم گردد.... زید  

  فت مشبهه جایز نیست... لذا گفته نمی شود... زید وجهه حسنٌاما در ص

  اسم فاعل از نظر عمل با فعل خود مخالفت نمی کند اما در صفت مشبهه این عمل صورت می گیرد -5

  زید حسنٌ الوجه در اینجا صفت ( حسن) به مبتدا اعتماد کرده و وجه را منصوب می سازد

  ایز است اما در صفت مشبهه جایز نیست... هذا حسنُ القولِ و الفعلِحذف اسم فاعل و ابقاء آن ج -6

  که در صورت حذف از عمل ملغی می شود.

  اسم فاعل می تواند از معمول خویش فاصله بگیرد ... انا ضارب فی الحرب زیداً  -7

ه حسنٌ فی العرب وجه اما در صفت مشبهه صحیح نیست... لذا نمی گوئیم زید  

  صدربند هشتم: م

  : در حالتی که مصدر بدل از فعلش باشد دو قول است:عمل نمودن مصدر

  عمل کردن فعل بنابر اصل بودن -الف

  عمل نمودن مصدر زیرا نائب از فعل است -ب
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  مصدر همانند فعل خود عمل می کند به این معنی که اگر مصدر از فعل الزم باشد به فاعل اضافه می شود . نکته:

نْت لبعد ال   صدیقحزِ

  واگر از فعل متعدي باشد بعد از فاعل ، مفعول را منصوب می کند ..

  سرّنی إنشاد أخیک االشعار ... خواندن برادرت اشعار را مرا مسرور نمود  

  و اگر فعل متعدي به حرف باشد مصدر نیز به همان حرف متعدي می گردد.. ما لی اقتدار علی ذلک

  ام می دهد:مصدر در چه صورتی عمل فعل را انج

  زمانی که تقدیر فعلش با أن ْ مصدریه  یا با ما مصدریه صحیح باشد..... عجبت من ضربِک زیداً 

  زیرا می توان جاي مصدر ، فعل آنرا قرار دادو گفت: عجبت منْ أنْ ضربت زیداً 

  یا اگر مقسود زمان حال باشد میتوان ماي مصدریه آورد..

  عجبت مما تضْرِب زیداً

  رایط عمل مصدر:ش

نی إکرامک الکثیرُ عدو أمی -1 قبل از تمام شدن عمل مصدر صفتی ذکر گردد  .. لذا صحیح نیست... ساء  

هر -2 الد بک تَجار مصدر مفرد باشد.. لذا صحیح نیست... ما زادتُک  

  ر اینجا ضمیر هر دو مصدر شده)مصدر اسم ظاهر باشد... لذا صحیح نیست .. سروري بزید مؤنس و هو بعمرُ مؤحش  ( د - 3

4- زید متعلق مصدر بر خود مصدر مقدم نگردد ... لذا صحیح نیست... أعجبنی عمراً ضرب  

  هولی اگر معمول ظرف باشد بر مصدر مقدم می گردد... ال تَأخُذکُم  بهما رأف

  تابع مصدر:

  ست ... سرّنی إنشاد أخیک الصغیرُهرگاه مصدر به فاعل اضافه شود و فاعل تابعی داشته رفع تابع جایز ا

  و اگر مصدر به مفعول اضافه شود و مفعول تابع داشته باشد نصب تابع جایز است

  ه.. سرّنی إنشاد الالشعار َالرقیق

  بند نهم : فعل تعجب

  تعجب یعنی تاثر و انفعال درون آدمی به هنگام احساس یک چیز غیر عادي

  ماعی می باشد.فعل تعجب داراي دو اسلوب قیاسی و س
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  ساخت اسلوب سماعی تعجب

  با اسلوب استفهام و پرسش ... کیف تکفرونَ باهللا ( در معنی تعجب)... چگونه خدا را منکرید! -الف

  با اسلوب ندا ... یا له من رجل عظیم ... چه مرد بزرگی ! -ب

  فارساً ... چه اسب سوار خوبی ! هبا اسلوب دگر... هللا در -ج

  عجبت لمن یشتري الممالیک کلمه عجب ... -د

  اسلوب قیاسی: براي تعجب دو صیغه وجود دارد:

  ما أفْعلَه و أفْعلْ به  ... که هر دو مفرد بوده و از صیغه مفرد خود عدول نمی کند

  ما أحسنَ الرّیاض       ....     أکرِم بهذا االدیب

  اعلش ضمیر مستتر وجوبی که در تقدیرش هو است.نکته:  ماء اسم نکره تامه در محل رفع و أحسنَ فعل ماضی و ف

  نکته: اگر از ثالثی مزید و رنگها و عیوب بخواهیم تعجب بسازیم از کلماتی چون أکثَرَ ، أشَد ، أقبح ، أعظم استفاده می نمائیم..

هو أکثرَ بتقلُب هإسواد ما أشد  

  ساختار کلی نکته باال:   

  م ، أکثر + مصدر آن فعل بنابر تمییز بودن منصوب ** ماي  تعجبی +  أشد ، أعظ -1

  *  أشد ، أکثر ، أعظم + حرف جر + مصدر آن فعل..... أشد باختالف المؤمن و الکافر* -2

: هر حکمی از احکام و هر شرطی از شرائط که بر صفت تفضیلی وارد می شود براي تعجب نیز صادق بـوده و آنچـه    نکته

  در مورد أفعل تعجب نیز ممنوع می باشد. در أفعل تفضیل ممنوع است

  ( رجوع شود به احکام أفعل تفضیل)

  شرایط فعل جهت ساخت صیغه تعجب:

  مثبت باشد - 5تام باشد     - 4قابل مفاضله ( ترجیح دادن) باشد   - 3فعل متصرف باشد    - 2فعل ثالثی مجرد باشد     - 1

  معلوم باشد -7وصفش بر وزن أفعل نباشد      -6

  از این کلمات ساخته نمیشود....پس 

  أکرَم دحرج ( چون مزید است )          بئس و ساء ( چون جامد است)               مات ( چون قابل مفاضله نیست)

  کان و صار ( چون فعل ناقص است)        ما درس َ( منفی است)       حمر و عمر ( چون وصف آن بر وزن أفعل است)

  ل است)قُتلَ ( چون مجهو
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  اسلوب تعجب

  * ماي تعجبی + فعل تعجب + متعجب منه *

  ما              الَذَّ               الثمرَ

  شرط اسم متعجب منه:

  آنست که باید معرفه باشد یا نکره مختصه باشد ......... ما أسعد رجالً یخاف َ اهللا       در اینجا رجالً نکره مختصه میباشد

  رجالً صحیح نیست زیرا نکره مبهم است.لذا ما أحسنَ 

  مهمترین احکام تعجب

  لفظ متعجب منه بر خود فعل مقدم نمی شود ...  -1

  لذا..... العلم ما أنفع .....صحیح نیست

به صیغه تعجب عالمت ( تذکیر تأنیث ، افراد ، تثنیه ، جمع) الحاق نمی شود، مگر اینکه به صیغه تعجب ضمیر بارزي  -2

  ابد که به متعجب منه بازگردد که در این صورت مطابقت الزم است:اتصال ی

  الزارع ما أنفعه و الزارعه ما أنفعها

  فاصله افتادن بین فعل تعجب و معمول آن جایز نیست ... -3

  لذا ... ماأضیع حقاً المؤده  ... صحیح نمی باشد 

  عطف به فاعل صیغه تعجب جایز نسیت -4

  ول( أفعلْ ) جایز است مشروط بر اینکه مجرور مصدر مؤول باشد...حذف جر باء از معم -5

  أحبِب أنْ تکون المقدم که در تقدیر بوده ... أحبب بأن تکون المقدم

  تحذیر و إغراء  بند دهم :

  تحذیر: عبارت است از آگاه کردن مخاطب از امري ناپسند تا از آن دوري گردد..

  ظ کنأیاك و الشرّ ...خود را از شر حف

  اغراء : عبارت است از آگاه ساختن مخاطب به امر پسندیده اي تا آنرا انجام دهد...

  الوفاء الوفاء

غري به می گویند. نکته:  اسمی که مورد تحذیر قرار می گیرد محذر منه و اسمی که مورد اغراء قرار می گیرد م  
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  تحذیر با چه چیزي عنوان می شود:

  آن بیان می شود اما گاهی اوقات غیر آن نیز استعمال می گردد...غالبا تحذیر با إیاك و فروع 

  نفسک و األسد

  نکات:  

اك و الکذباك بیاید نصب محذر منه واجب است..... إی اگر تحذیر با ای  

و األسد اك بیاید مقدر بودن فعل نصب دهنده واجب است .... نفسک و اگر با لفظی غیر إی  

  ینجا محذر منه تکرار شده است.یا الموت الموت  که در ا

  و اگر تحذیر مجرد از عطف و تکرار باشد می توان عامل را مقدر گرفت ... األسد    ... یعنی إحذر األسد

  تبصره:

  در محذر منه به ایاك ، جر به من جایز است.... آیاك من الذنب

  احکام إغراء

  فرد بیان می شود ... الوفاءاغرا بغیر لفظ ایاك می آید پس اسم مغري به ، یا م

  یا آنکه معطوف به مفرد است... أخاك و إحسانَ إلیه

أخاك یا آنکه مکرر است... أخاك  

هرگاه اسم محذر منه تکرار گردد یا معطوف گردد ، رفع اسم جایز است زیـرا در تقـدیر آن خبریسـت در مبتـداي      نکته:

  محذوف..

  سداألسد األسد      به تقدیر ... هذا األ

  ضمیر شأن 

  ضمیر شأن دو قسم است: متصل و منفصل

  ـ حکم ضمیر شأن منفصل این است که مبتدا باشد: 

  هو الدینُ اساس التمدن ، هی الدنیا تمکرُ باهلها

  را انجام می دهد :  لیسعمل  ما،باشد که آن  ماو همچنین می تواند اسم  نکته:

 ن یأسو الکلومو ما هو م  
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  و اخوات آن و افعال مقلوب است. أنمتصل و بارز باشد مختص ـ اگر ضمیر شأن 

  انّها القناعه غنی ،  اخبرت انّه یقوم االمیر ، ظننتُه الداء و بیلٌ

  مخفف مستثنی هستند که اسم آن دو واجب است حذف شود.» أن، و کأن«، »إنّ«از اخوات  نکته:

  اختصاصبند یازدهم:   

مخاطب، اسم ظاهر معرفه اي ذکر می شود که بـه آن مخصـوص مـی گوینـد و واجـب      : بعد از ضمیر متکلم یا اختصاص

  باشد:  اخصاست که منصوب به فعل محذوف 

  نحن معشرَ العلم نصلح االمه  ـ  بنا نحن الجنود تذلل العداه

أقري الناس للضعیف ـ سبحانَک اهللاَ العظیم فقیرٌ الی عفو اهللا ـ نحن العرب ها العبدانّی ای  

  ـ مخصوص بعد از ضمیر غایب و بعد از اسم ظاهر هرگز قرار نمی گیرد: 

تقتدي الناس العالم ؛ بزید نمی گوییم: بهم معشرَ العرب ختمت المکارم  

  را بنا بر تبعیت مجرور ساخت.» العالم«را بنا بر بدل بودن مجرور و » معشر«اما می توان 

  اسم مخصوص بر سه نوع است:

  : نحن العرب نرعی الذممـ معرفه به ال

  ـ مضاف به معرفه به ال: انتم معاشرَ الفضل تجودون علی البائسین

ه اصحاب الجمل یا به معرفه دیگري: نحنُ بنی ضَب  

  ـ ایها و ایتها: علی ایها الشجاع یعولُ فی القتال 

  باشند.) اخص می(ایها و ایتها مبنی بر ضم و در محل نصب بنا بر مفعول بودن به 

  آید: بنا تمیماً یستنسرُ البغاثُ ـ به طور نادر علم هم می

  جمله اختصاص از فعل محذوف و اسم مذکر تشکیل شده و بنا بر حال بودن در محل نصب است. نکته:

  اشتغالبند دوازدهم: 

گـردد و یـا در    اسم سابق بر  کند که به شود و این فعل در ضمیري عمل می در اشتغال، اسم مقدم و فعل مؤخر آورده می

  کند که مضاف به ضمیر اسم سابق باشد:  اسمی عمل می

  الکتاب قرأته ـ المعلم اطعت امره  
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  شود. جایز نیست که عامل محذوف قبل از اسم مشتغل عنه لفظاً تصریح شود بلکه مقدر است و گرنه اشتغال باطل می

  گوییم: رجالً ضربته به آن جایز باشد؛ نمی اسم سابق واجب است اسمی باشد که ابتدا نکته:

  گوییم:  اي نیامده باشد؛ نمی شرط فعل این است که بین آن و اسم سابق فاصله نکته:

  زیداً انت تضربه

ه انت ضارب به خالف وصف که احتیاج به چیزي دارد که بر آن تکیه و اعتماد کند: زید  

 مشغول عنه پنج حالت دارد:

  ع ، جایز بودن هر دو امر ، ترجیح یکی از آن دووجوب نصب ، وجوب رف

شرط عامل این است که متصرف باشد تا بتواند مسلط بر مشتغل عنه متقدمی باشد که خودش متاخر از آن اسـت   نکته:

و از این جهت نصب مشغول عنه به فعل جامد، افعل تفضیل، صفت مشبهه، اسم فعل، مصدر و حروف درست نیست؛ زیرا 

 کنند. ماقبلشان عمل نمیها در  این

  نصب مشغول عنه واجب است:

آید. مثل ادوات شرط، عرض، تحضیض، استفهام به غیـر از همـزه:    اگر بعد از چیزي واقع شود که جز فعل پس از آنها نمی

بته   إنِ العلم خدمته نفعک ـ أال ذنبی تغفره ـ هلّا الشرَّ تَجِنَّ

شود: إن زیداً تلقـه   کنند ممنوع است؛ گفته نمی فعل شرط را لفظاً مجزوم میاشتغال بعد از ادوات شرط جازمه که  نکته:

  فأکرمه.

  اما اگر ادوات شرط غیر جازم باشند یا شرط محالً باشد اشتغال جایز است:

م إذا اخاك ضربت ـ إن اخاك ضربت فاندم ـ إن اخاك لم تلقه فانتظرْه إند  

 رفع مشغول عنه واجب است:

  قرار گیرد:واو حال و  ذا فجاییهاـ اگر بعد از 

  دخلت البیت فاذا الولد یوبخه ابوه ـ سافرت و الشعب ینهاه الخطیب عن الحرب 

  کند. ـ اگر قبل از الفاظی قرار گیرد که مابعد آنها در ماقبلشان عمل نمی

  صدارتند از جمله:کند ادواتی هستند که داراي  مقصود از الفاظی که بعد آنها در ماقبلشان عمل نمی نکته:

  ادوات شرط: الصدیقُ اذ زرته یکرمک                    استفهام: العلم هل أتقنته
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  تحضیض: ابوك هلّا احترمته                               الم ابتداء: االستاذُ لَأنا مکرمه

هکم خبریه: الفقیرُ کم اعطیته                               حروف مشبهه ب   الفعل: الکسالنُ انّی عاقبتُ

  موصول: زید الذي ضربته

 اگر عامل جامد باشد رفع مشغول عنه واجب است: عمرو کأنّه اسد نکته:

 رفع و نصب مشغول عنه در غیر مواضع ذکر شده ترجیح دارد.

 نصب مشغول عنه برتري دارد:

  قه اهللا ـ السائلَ التنهرهـ اگر قبل از فعل طلبی واقع شده باشد: اباك اکرمه ـ اخاك وفَّ

نافیـه: أ کتابنـا قرأتـه ـ مـا       إنو  ال،  ماآیند مانند: همزه استفهام،  ـ اگر قبل از آن ادواتی بیایند که بیشتر بر سر فعل می

  الدرس ابغضه

ن ینصرك باشد، اسم معنی شرط دارد و نصب آن ممتنع و رفع آن واجب است: کلُّ م فاءاگر فعل طلبی مقرون به  نکته:

  فارع له الجمیلَ

اگر همزه استفهام از اسم مشتغل عنه فاصله داشته باشد و این فاصله به جز ظرف باشد بهتر است آن را رفع دهیم:  نکته:

  أ أنت زید تضربه

  و اگر فاصله ظرف باشد بهتر است آن را منصوب نماییم: أ کلَّ یوم زیداً تضربه

اه اگر فاصله بین عاطف و مشغول عنه ب باشد، رفع بر نصب رجحان دارد:  ام  

  ضربت زیداً و أما عمرو فاکرمته

 اگر موجب رفع یا ترجیح نصب مشغول عنه وجود نداشته باشد، رفع مشغول عنه ترجیح دارد: اخوك رایتُه

  تنازعبند سیزدهم :  

  تنازع عبارت است از توجه دو عامل به یک معمول که بعد از آن دو آمده باشد: 

  دنی و افدت اخاكافا

  تسلط دو عامل بر یک معمول جایز نیست. نکته:

  ـ اگر معمول بر دو عامل مقدم شود یا در میان آنها بیاید تنازعی در بین نیست: 

  زیداً اضفت و اکرمت ـ اکرمت اخاك و اهاننی
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  ـ گاهی دو عامل اتفاق در طلب معمول دارند و آن معمول:

  ساد ابوكیا فاعل آن دوست: عزَّ و    

  یا مفعول: نبهت و نصحت اخاك   

  یا مجرور: استنرت و ارتشدت بعلمک   

  طلبد:  ـ و گاهی نیز اختالف در آنها است یعنی یکی از آنها رفع و دیگري نصب می

  افادنی و افدت اخاك 

  ـ گاهی هم معمول ضمیر منفصل مرفوع است: انّما تاجر و نجح هو 

اك ما احببت و یا منصوب: اال ای عاشرت  

  ما تعزّزت و تمنعت اال بک یا مجرور:

ها باشند: اکتَبت و قرأت هذه  حکم دو عامل این است که دو فعل متصرف یا دو اسمی باشند که در تصریف مانند آن فعل

 المقاله ـ أو متقنٌ و حاذقٌ اخوك مهنته

 کند:  عمل میاگر دو عامل بر معمول واحدي وارد شوند، دومین عامل از آنها 

  پیوندد:  ـ بنابراین اگر اولی به مرفوع نیاز داشته باشد، به آن ضمیر مرفوع می

  شرحا و افادنی اخواك

  پیوندد:  ـ اگر به منصوب یا مجرور احتیاج داشته باشد به آن ضمیري نمی

  سألت و اجابنی اخواك ـ سلّمت و سلّم علی اخوتک

  شود اگرچه این دو غیرمتصرفند: قع میتنازع بین دو فعل تعجب هم وا نکته:

  ما اجمل و ابدع منظرَ االفالك ـ أحسن به و اجمل بعمروٍ 

  عاطفه ارتباط پیدا کنند، اعمال اولی و اهمال دومی واجب است:  الاگر دو عامل به  نکته:

  و عاقبتنی العصیت اخواك

  مناديبند چهاردهم : 

) حرف ندا جانشین فعل نداي محذوف است که به   واسطه داللت حرف ندا بر آن، حذفش الزم است: یا رجلُ (أنادي رجالً
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کنیم و منادي را مفعول به براي فعل محذوف، که لفظاً یـا محـالً واجـب اسـت      و از این جهت عبارت را جمله حساب می

  منصوب شود.

 منادي بر سه نوع است: مفرد ، مضاف و شبه مضاف

  مضاف و شبه مضاف نباشد و مثنی، جمع هم جزو این دسته هستند.ـ مقصود از منادي مفرد، آن است که 

ـ شبه مضاف عبارت است از هر اسمی که چیزي با تمام معنایش غیر از راه صله و اضافه متعلق به آن باشد و ایـن تعلـق   

ه ؛ یا در مفعول: یا محرزاً مجداً ؛ یا در مجرور: یا راغب اً فی العلم ؛ یا در عطـف:  گاهی به عمل در فاعل است: یا حسناً وجه

  ثالثه و ثالثین رجالً

 مناداي مفرد:

  گردد:  ـ اگر نکره غیرمقصوده باشد یا نکره مقصوده موصوفه، لفظاً منصوب می

  یا رجًال ، یا مومنین ، یا رجًال عالماً

است: یا یوسف ، یا رجـلُ ،   ـ اگر علم یا نکره مقصوده غیرموصوفه باشد بناي آنها بر رفعی است که قبل از ندا بودن داشته

  نِ و مومناتانِ و رجالُ و مومنیا رجال

  شود:  نکره مقصوده به نکره مفرد یا به جمله یا شبه جمله وصف می نکته:

  یا رجالً حکیماً ، یا ملکاً یحب العلماء ، یا تلمیذاً فی المدرسه

 شود:  اگر منادي مضاف یا شبه مضاف باشد لفظاً منصوب می

  اح العلمِ ، یا جمیالً فعلُهیا مصب

 باشد: الاگر منادي مقرون به 

  پیوندیم: یا ایها الطالب تنبیه می هارا به  ايآید و این  می ايـ قبل از آن 

  آید: یا هذا الرجلُ ـ قبل از آن و بعد از حرف ندا، اسم اشاره قریب می

  : ایتها االم یا ایها االمآید همیشه مفرد است و با مونث هم اغلب مونث می اي نکته:

  ، نکره مقصوده است و مبنی و در محل نصب به فعل نداي محذوف.ايو این 

  شود: یا ایها الرجلُ اما تابع آن اگر جامد باشد بنا بر عطف بیان بودن، مرفوع می

  گردد: یا ایها العالم اگر مشتق باشد بنا بر نعت بودن، مرفوع می



  »117« زبان عربی  
 

 
 

  گیرد: یا اهللاُ موضوع مستثنی است و بدون واسطه در حالت ندا قرار میاسم جالله از این  نکته:

گیرد. و جایز است آن را حذف کرده و میم مشدد مفتـوح در آخـر آن افـزوده     در حالت ندا قرار نمی یاجز به وسیله حرف 

گردد: اللهم  

 مناداي مضاف به یاء متکلم:

 اگر صحیح االخر باشد در آن پنج وجه جایز است:

  افزایند: یا عبد اي در آخر کلمه می حذف یاء متکلم که به جاي آن کسره ـ

يیا عبد ، ـ اثبات یاء متکلم به صورت ساکن یا مفتوح: یا عبدي  

  بعد از آن که کسره تبدیل به فتحه شد: یا عبدا  الفـ قلب آن به 

ـ حذف الف و باقی گذاشتن فتحه: یا عبد  

یاـ اثبات حرف یاء و افزودن ا لف پس از آن: یا عبد  

 اگر منادي معتل االخر باشد تنها یک وجه در آن جایز است:

یا قاضی ، ـ اثبات یاء مفتوحه: یا موالي  

جواز پنج وجه مقید به اضافه معنوي است. بنابراین اگر مضاف به یاء متکلم وصف (اسم فاعل یا مفعـول یـا صـفت     نکته:

  ساکن یا مفتوح جایز نیست: مشبهه) باشد در آن جزء اثبات یاء 

یا مکرمی ، یا مکرمی  

 شد. شود که با مناداي صحیح االخر عمل می گونه با آنها عمل می در حالت ندا به یاء متکلم اضافه شوند، همان أب یا أماگر  نکته:

 حذف حرف ندا قبل از علم، مضاف و ایها جایز است: 

  أرفق بی ، ایها الکریم جد علی یوسف لماذا نقضت الوعد ، نصیرَ المظلوم

گـردد: یـا رحـم اهللاُ     جایز نیست و در این حالت بعد از آن فعل، یا حرف و جمله اسمیه واقع می یاءحذف منادا جز بعد از 

نی کنت عالماً  من رحم ، یا لَیتَ

 تابع منادي

  زید رسولَ السالم  باشد نصب آن واجب است: یا الـ اگر نعتی باشد براي او و مضاف بدون 
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و بدون اضافه، رفع آن از نظر مراعات لفظ و نصـب آن بـراي مراعـات محـل      الباشد یا مقرون به  ال اگر مضاف مقرون به

  جایز است: یا علی الکریم او الکریم االبِ ؛ یا علی الفاضلُ او الفاضلَ

  ه مستقل باشد:ـ اگر تابع، بدل از آن باشد حکم آن، حکم منادایی است که به نفس

  یا سمعانُ بطرس ، یا زید اخانا ، یا ابابکر عبداهللاِ

  آید: یا زید و بِشرُ ، یا عبداهللاِ و خالد به نفسه تحت این حکم در می المعطوف بدون  

  مانند نعت است: التاکید، عطف بیان و معطوف مقترن به  نکته:

  ا سیبویه الخلیلَُیا عثمانیون اجمعون و اجمعین ، یا فتی احمدَ ، ی

  که همیشه مرفوع است: یا ایها الکریم ايمگر تابع 

مضاف به علم باشد، بنا بر اصل، ضم و بنا بر اتباع، فتح در منادي جـایز اسـت:    ابنوصف شده باشد و  ابنوقتی منادي به 

بنَ داود َالتخف یا یوسف 

 سف ابنَ اخیبین دو علم واقع نشود ضم منادي واجب است: یا یو ابنوقتی 

اهللا  اهللاِ العاقلَ ، یا عبد اگر منادي مضاف یا شبه مضاف باشد توابع آن همه منصوبند؛ چه مفرد باشند و چه غیرمفرد: یا عبد

بطرس صاحب  

 پیوندد: استغاثه ، ندبه و ترخیم سه قسمت به باب ندا می

  استغاثه -1

د و حذف آن یا حذف مستغاث جایز نیست. اما حذف مستغاث لـه  شو براي استغاثه استعمال می یااز حروف ندا تنها حرف 

  جایز است: یا لَزید لعمروٍ

  کمک کننده(مستغاث) ؛ کمک شده(مستغاث له)

 مستغاث سه وجه دارد:

  که مجرور به الم مفتوح باشد: یا لَزید للمظلوم ـ اول آن

  که به الف ختم شود: یا قوماً للمظلوم ـ دوم آن

  ه حال خود باقی بماند و مانند منادي به آن عمل گردد: یا قوم للغریقِکه ب ـ سوم آن

  و مستغاث لفظاً مجرور و محالً منصوب است.



  »119« زبان عربی  
 

 
 

مستغاثی که لفظاً مجرور به الم مفتوح باشد مانند منادي محالً منصوب است و از این جهت اگر منعوت شـود جـرّ    نکته:

  جایز است:  نعت براي تبعیت لفظ و نصب آن براي تبعیت محل

  یا لَزید الشجاعِ للمنکوب

  گردد. شود و مرخم هم نمی مجرور نمی الممستغاث جز به  نکته:

لبؤساءحکم مستغاث له این است که به الم مکسور، مجرور شود: یا لَذوي المروءه ل  

  شود به جز در یاء متکلم:  که ضمیر باشد که در این حالت مفتوح می مگر این

  ک ، لَعمرو لییا لَزید لَ

البطـال مـن       اگر استغاثه بر مستغاث له باشد نه براي آن(مستغاث علیه)، مستغاث له جایز است به من مجـرور شـود: یـا لَ

  العتاه المفسدین

  ندبه -2

  است: وا عنوانَ الوفاء ، وا مصیبتاه واادات ندبه 

  ـ در ندبه نه حذف حرف ندا جایز است و نه حذف مندوب

 ت دارد:مندوب سه حال

  ـ به آخرش الف متصل شده باشد: وا یوسفا

  ـ در آخرش الف و هاء ساکن در حال وقف آمده باشد: وا یوسفاه

ـ به حال خود باقی مانده باشد: وا یوسف  

  شود: وا عبداهللا اگر آخر مندوب الف یا هاء باشد، الف و هاء به آخر آن اضافه نمی نکته:

  آید: وا عبدالملکاه  هاء در آخر قسمت آخر آن میاگر اسم مرکب باشد، الف و  نکته:

پیوندد) و حرکت قبل از الف بنـا بـر مبنـی     و حکم موصول نیز چنین است (یعنی الف و هاء به آخر آخرین کلمه صله می

  بودن یا معرب بودن کلمه مقدر است: وا من صلَبه الیهوداه

شـود:   مندوب شود، اگرچه صله آن شهرت داشته باشد. گفته نمیآغاز شده باشد جایز نیست که  الموصولی که به  نکته:

  وا الذي ذهب فریسه الغیره

 شرط اسم مندوب این است که معرفه معین باشد مانند: 
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  علم: وا عبداهللا

  موصول به صله مشهور: وا من ذهب ضحیه الواجب من

  مضاف به معرفه که واضح کننده باشد: وا فخرَ الوطنِ و مجد االمه

  ـ حکم مندوب در اعراب و بنا مانند حکم منادي است یعنی:

  شود:  کند مبنی است و در غیر این صورت منصوب می اگر مفرد معین باشد بر آنچه رافعش می

  وا بولس ، وا امیرَ الشعراء ، وا حامیاً ذمار الوطن

  است. أندبو تقدیر آن شود  مندوب لفظًا یا محالً به فعلی که وجوباً محذوف است منصوب می نکته:

  ترخیم -3

  ترخیم: حذف آخر منادي: یا حارِ در ترخیم حارث

  باشد، ترخیم آن به طور مطلق جایز است: یا فاطم تاء تانیثـ اگر منادي مختوم به 

  نباشد، شرط آن این است که علم غیرمضاف و بیش از سه حرف باشد: یا سعا تاء تانیثـ اگر مختوم به 

  مندوب، مستغاث، مرکب و نکره ممتنع است.ترخیم  نکته:

 مفعول لهبند پانزدهم: 

  حاالت مفعول له:

ینت المدینه اکراماً للملک و اضافه باشد اغلب منصوب می الـ اگر مفعول له بدون  شود: ز  

  شود: اصفح عنه للشفقه علیه باشد بیشتر به وسیله حرفی مجرور می الـ اگر داراي 

  دو امر جایز است: تصدقت ابتغاء مرضاه اهللا یا ابتغاء مرضاته ـ اگر مضاف باشد هر

 شرط مصدري که نصب آن به خاطر مفعول له جایز است:

نکره و از افعال قلوب باشد، علت را بفهماند و با عاملش در وقت و فاعل شریک و در لفظ با آن مخالف باشد: خطبـت فـی   

  القوم تَنشیطاً لهم

  شود:  مجرور می المین احکام نباشد به وسیله اگر یکی از ا نکته:

الستفاده (مصدري است که نکره نیست) جئتُک ل  

  نهضت للحراثه (از افعال قلوب نیست)
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  اتیتُک لحاجه (مصدر نیست)

  ودعتُک امس للسفرِ غداً (مصدر با فاعلش در وقت وقوع یکی نیست)

اي (فاعل آنها یکی نیست) ای اکرامه أکرمتُه ل  

  ادبتُک لتأدیبِ امثالک (از نظر لفظ با عاملش یکی است)

  مفعول فیه (ظرف)بند شانزدهم: 

  باشد: صمت یوماً ، مشت میالً فیمفعول فیه: اسم زمان یا مکان که داراي معناي 

  با ظرف زمان هستیم:  فیکم منقضی شود، ناچار از اظهار  اگر فعل کم نکته:

  نقحت الکتاب فی اسبوعینِ بنَیت البیت فی سنتینِ ،

 شوند: دو نوع از اسماء مکان بنا بر ظرفیت منصوب می

  ـ مبهم: اسماء جهات و مقادیر: تلفَّت یمینه و یساراً ، قطعت فی الساعه میلینِ

  ، مقعد؛ جلست مجلس االمیرِ  ـ اسم مکانی که از مصدر ساخته شده باشد: مجلس

  کان، آن است که عامل آن از لفظ خودش باشد: شرط نصب این اسم م نکته:

  قعدت مقعد االمیرِ ، حلَلت فی قلبک محلَّ الحبیب

ی زیدرمفی م اما اگر از غیر لفظش باشد جرّ آن واجب است: جلست  

  شود: صلَّیت فی المعبد ظاهر، مجرور می فیمکان محدود به وسیله 

تواند مبتدا، خبر یا فاعل و مفعول شـود: یـوم االحـد یـوم      در این حالت میظرف متصرف: اگر ظرف مالزم ظرفیت نباشد 

بنی یوم الحرّ   مبارك ، عذَّ

    نکته: اگر ضمیري به جاي ظرف به کار رفته باشد ذکر حرف با ضمیر واجب است:

  یوم الجمعه صمت فیه

 گردد: شود و مانند آن منصوب می شش چیز جانشین ظرف می

  ک طلوع الشمسِ ، خَیم العسکرُ قرب المدینهـ مصدر: جئتُ

  ـ وصف: نمت طویالً

  ـ عدد: سرت خمسه ایامٍ
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  ـ اسم اشاره: وقفت تلک الناحیه

  ـ آنچه داللت بر کلیت آن نماید: مشیت کلَّ النهارِ

  ـ آنچه داللت بر جزئیت نماید: مشیت نصف میلٍ

  مفعول معهبند هفدهم: 

  آمده باشد: سرت و الجبلَ معبه معنی  واوعد از مفعول معه: اسمی که ب

  در مفعول معه سه شرط وجود دارد:  

  ـ زیادي باشد  

  اي آمده باشد  ـ قبل از آن جمله

  ـ واو به صراحت معنی معیت را بدهد و عطف به آن جایز نباشد.

 ممتنع است: واودر سه موضع، عطف به 

  ن اسم مابعد را در آن شرکت داد) آمده باشد: فعل یا شبه فعل (که نتوا واوـ اگر قبل از 

  سافرَ اخوك و الصبح ، هو مسافرٌ و اللیلَ

  ـ اگر بعد از ضمیر متصل غیرموکد به ضمیر منفصل واقع شده باشد: 

اه جِئنا و ای ، و اخاك سافرت  

ه مت علیه و اخوتَ   ـ اگر بعد از ضمیر مجرور قرار گیرد: سلَّ

  دو معطوف در فعل نباشد عطف ممتنع است: علَّفتها تبناً و ماء بارداًوقتی مشارکت بین  نکته:

  اگر عطف از جهت معنی ضعیف باشد نصب ترجیح دارد: کُن انت و الصدیقَ کاالخِ نکته:

 براي عطف معین شده است:  واودر سه جا 

  نباشد: جاء زید و عمرو بعده معـ اگر به معنی 

  ش جز از متعدد بر نیاید قرار گیرد: تخاصم زید و عمروـ اگر بعد از آنچه عمل و وقوع

ه ـ اگر ماقبل آن جمله   اي که مشتمل بر فعل یا شبه فعل باشد قرار نگیرد: کلُّ رجل و مهنتُ

: حق مفعول معه این است که قبل از آن فعل یا شبه فعل و غیره از مشتقات عاملش که عمل فعـل را انجـام دهنـد    نکته

  استفهامی بدون لفظ فعل نیز آمده است: ما انت و الطب ، کیف انت و درس النحوِ» ما و کیف«نصب آن بعد از  آمده باشد. اما
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  حالبند هجدهم :   

آید: عـاد   وصف نکره منصوب مشتقی است که بعد از پایان کالم براي بیان شکل صاحب آن در وقت صدور فعل می حال:

  القائد من الحرب ظافراً

  باشد:  ل، فاعل یا مفعول یا مجرور میصاحب حا

  وقَف العالم خاطباً فی القومِ ، شربت الماء صافیاً ، یلَذُّ لی صوغُ الکالمِ فصیحاً

  فرقی نیست بین اینکه صاحب حال فاعل یا مفعول لفظی و معنوي باشد یا فقط معنوي. نکته:

  نَب الریح شمالیهفرقی نیست بین اینکه مفعول، مفعول به باشد: اجتَ نکته:

  یا مفعول مطلق: ضربت الضرب شدیداً

  یا مفعول له: هربت للخوف مجرداً

  یا مفعول فیه: صمت الشهرَ کامالً

  یا مفعول معه: سرت و النیلَ فائضاً

  فرقی نیست بین اینکه صاحب حال مجرور به حرف جرّ یا مضاف باشد:  نکته:

  مررت بزید اکباً جواداً

  شود مگر اینکه: از مضاف الیه آورده نمیاما حال 

کند تا صاحب حال در معنی فاعل یا مفعول باشـد: فرحـت بـدرسِ     ـ مضاف، مصدر یا وصفی باشد که مانند فعل عمل می

  اخیک مجتهداً ، هذا مودب التلمیذ مذنباً

  ـ مضاف، جزیی از مضاف الیه یا مانند جزیی از آن باشد: 

  ماً ، أفادنی وعظُ الخطیبِ زاجراًیعجبنی وجه سیدي مبتس

 شرط صاحب حال این است که معرفه باشد.

شود و راههاي جواز آن، همان راههاي ابتدا به نکره است: جاءنی راکباً رجـلٌ ،   صاحب حال گاهی نکره استعمال می نکته:

 جاءنی رجلٌ کریم مبتسماً

 شود: موول به نکره  اصل در حال این است که نکره مشتق باشد و اگر معرفه باشد

) ، کلّمته فاه الی فی (متشافهین) ) ، طلب الدارس العلم جهده (مجتهداً   جاء الرسولُ وحده (منفرداً
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کنـد کـه    اگر اسم جامدي بر هیئت و شکل داللت کند، جایز است که به صورت حال در جمله استعمال شود و فرقی نمی

 موول به مشتق شود یا غیر موول باشد: 

) ، لبست خاتمی ذَهباً کَرَّ   زید اسداً (شجاعاً

 شود: جامد موول به مشتق در پنج مورد به صورت حال استعمال می

(   ـ اگر داللت بر تشبیه کند: رأیتهم فی الوغی اُسداً (شجعاناً

  ـ اگر داللت بر باب مفاعله نماید: سرت معه جنباً الی جنب (متساندین)

  دخلوا رجالً رجالً (مترتبین)ـ اگر داللت بر ترتیب کند: ا

(   ـ اگرداللت بر تفصیل نماید: علَّمته النحو باباً باباً (مفصالً

(   ـ اگر داللت بر تسعیر نماید: بعته الجوخَ ذراعاً بدینار (مسعراً

 شود: جامد غیرموول به مشتق در شش مورد به صورت حال استعمال می

  سویاًـ اگر حال موصوف باشد: فتمثّل لها بشراً 

  ـ اگر داللت بر عدد نماید: جاء وقت االنس اربعه ایامٍ

فضه الساعه ـ اگر نوع صاحبش را بیان کند: اشتریت  

  ـ اگر فرع آن باشد: تصوغون الحدید سیوفاً و تقطعونَ االشجار اخشاباً

(   ـ اگر داللت بر اصالت نماید: تعبدونَ من نُحت رخاماً (الذي اصله من رخامٍ

  گر داللت بر حالتی کند که در آن تفضیل باشد: زید فتی احسنُ منه غالماًـ ا

هاي موول به  حال» جاء العدو رکضاً ، طلع بغته ، قتلتُه صبراً ، زید عنتره شجاعه«هاي  مصدرهاي منصوب در جمله نکته:

  باشند. صفت می

  اقسام حال و ارتباط آن به ذي الحال

  آید. ا گاهی به صورت جمله یا شبه جمله میاصل در حال افراد است ام

  شوند: اگر حال مفرد یا شبه جمله (ظرف یا مجرور) باشد فقط به وسیله ضمیر مرتبط می

  اقبلَ الشاعرُ منشداً ، جاء االمیرُ بینَ رجاله و سار فی موکبه

  کند: نیاز می گاهی مقدر بودن ضمیر، از ذکر آن بی نکته:
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بدینارٍ (مثقاالً منه) ، بعت البرَّ قفیزٌ بدرهمٍ (قفیز منه) [که قفیز و مابعد آن مبتدا و خبرند و در محل  اشتریت اللؤلؤ مثقاالً

  نصب به عنوان حال]

در دو  واوشود، اما ارتباط آنها به وسـیله   با هم مرتبط می واو و ضمیریا  ضمیریا  واواگر حال جمله اسمیه باشد به وسیله 

 مورد واجب است:

  ر جمله حال از ضمیري که آن را به صاحب حال ارتباط دهد خالی باشد: ـ اگ

  سهرت و الناس نائمون

و هو واقف ـ اگر به ضمیر صاحب حال آغاز شده باشد: تکلّم الخطیب  

  استعمال گردد: واواگر جمله حالیه اسمیه موکد مضمون جمله سابق باشد باید بدون  نکته:

  هذا الحقُّ الریب فیه

  است: سافرت و الشمس طالعه واو حالیهگذاشت ، واو، » إذ«، واواگر بتوان به جاي  :نکته

 کند: جاء الرسولُ و قد أسرع.   ارتباط پیدا می قدو  واواي باشد که فعل آن ماضی مثبت باشد به وسیله  اگر حال جمله فعلیه

  جب است: سافرَ الرسولُ و قد طَلَع الفجرُوا قدو  واوو این حالت وقتی که از ضمیر صاحب حال خالی باشد آمدن 

و  واوشرطیه باشد واجب است کـه بـدون    أویا قبل از  الّااگر جمله حالیه، با فعل ماضی مثبت شروع شده و بعد از  نکته:

:  قد   باشد لفظاً و تقدیراً

  ما تکلّم الّا ضحک ، ألرعینَّ عهد ودادك راسلتَنی او قاطعتَنی

واجب است: وقف الخطیب و مـا   واوباشد اقتران آن فقط به  مااي باشد که فعل آن ماضی منفی به  یهاگر حال، جمله فعل 

فاه بِبنت شفه  

 یابد: اقبل الصدیقُ یبشّرُالقوم ارتباط می ضمیراي باشد که فعل آن مضارع مثبت باشد تنها به  اگر حال جمله فعلیه

  هم واجب است:  واوبه  باشد که ارتباط آن قدبه جز اینکه قبل از آن 

  لم تذمونی و قد تعلمون صدقَ ودي 

ایا  لَماگر مضارع منفی به  و َلـم اشـفق ،      ضمیرو  واوباشد بهتر است که آنها را به  لم المـذنب بـت هر دو ارتباط دهیم: اد

 قطفت الثمره و لما تنضج

 شود: مرتبط می ضمیرباشد به وسیله  مایا  الو اگر منفی به 
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  مت الابالی ، زرتُک ماأخاف منک شرّاًق

  الحال و عامل آن مرتبه حال و ذي

  تواند متعدد باشد:  قام یمشی راکضاً ، جاء زید راکباً مبتسماً حال چه مفرد باشد چه جمله، می

  تواند متعدد باشد: لقیت زیداً مصعداً منحدراً گونه است صاحب حال که می و همین

همه آنها که ماقبلش بیایند درست باشد و بر آنها بتواند صدق کند، براي آنکـه بالفاصـله قبـل از آن    اگر حال براي  نکته:

شود و لو تقدیري باشد: لقیت زیداً ماشیاً که بـراي زیـد اسـت و اگـر آن را بـراي مـتکلم بخـواهیم،         آمده است حساب می

است: لقیت زیداً ماشیاً راکباً که اولی براي زید و دومی بـراي  گوییم: لقیت ماشیاً زیداً و اگر متعدد باشد براي ذوالحال  می

  متکلم است.

  اختالف این ترتیب وقتی که اشتباهی رخ ندهد جایز است: 

هند ضاحکاً عابسه البعیر مترنّماً ، لقیت رکبت  

 د:حکم حال این است که پس از صاحبش بیاید، اما در سه مورد واجب است که قبل از صاحب حال بیای

م مسرعاً رجلٌ ، رایت رابضاً اسداً ـ اگر صاحب آن نکره مختص باشد: قَد  

  ـ اگر محصور باشد: ما سافرَ ماضیاً إلّا ابوك

ـ اگر مضاف به ضمیري باشد که مالبس آن باشد یعنی به چیزي برگردد که متعلق به آن (حال) یا وابسته بـه متعلـق آن   

 اخ یأخُذُ بثأر کُلَیبٍباشد: جاء انُها یدیرُ الباخرهوه ، سار رب  

 تأخیر حال در سه مورد واجب است:

  ـ اگر محصور باشد: ما نُرسلُ الرسلَ الّا مبشِّرینَ

  باشد: جاءنی الغالم و هو یحملُ البشري واوـ اگر جمله مرتبط به وسیله 

  ـ اگر صاحب حال مجرور به مضاف یا حرف جرّ باشد: 

  ، مررت بهند جالسه عجبت من ذهاب االمیر ماشیاً

  در اینجا مقصود، اضافه معنوي است. نکته:

 تأخیر حال در پنج مورد دیگر نیز واجب است:

  ـ عامل، فعل جامدي باشد که ذاتاً متصرف نباشد: أفعل تعجب: ما أحسن زیداً مبتسماً
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  ـ اسم تفضیل باشد: زید افصح الناس خطیباً

  ـ اسم فعل باشد: نزالِ مسرعاً

  تضمن معنی فعل باشد، اما بدون حروف آن، مثل اسم اشاره: هذا زید مقبًال یا ادات تشبیه، تمنی، ترجی یا تنبیهـ م

 ـ موکد به حال باشد: ولّی مدبِراً

  اما در غیر این موارد تقدیم و تأخیر هر دو جایز است:  نکته:

عامراً الحی عامراً ، زرت الحی رتز  

 ست:عامل حال بر دو نوع ا

  ـ لفظی: فعل یا شبه فعل

  ـ معنوي: آنچه متضمن معنی فعل است بدون حروفش؛ مانند: 

  اسم اشاره: هذا صدیقک مقبالً                    ظرف: زید عندك ضیفاً

  جار و مجرور: زید فی الدار نائماً                   حروف تمنی، ترجی، تنبیه، تشبیه و ندا: 

ه البدر طالعاً ، یا زید هاجماًلیته عندنا نازالً    ، لعلَّ زیداً الینا قادمًا ، ها إنَّه الخطیب مصقعاً ، کأنَّ

  گیرند: هاي منصوبی بنا بر حال بودن قرار می گاهی بعد از استفهام اسم نکته:

  ما شأنک قائماً ، ما بالُک ماشیاً ، من ذا فی الباب واقفاً

 د مگر اینکه تقدمش به خاطر صدر کالم بودن واجب باشد: کیف عاد اخوكحق حال این است که از عاملش متأخر شو

 اگر عامل، فعل متصرف یا صفتی غیر از افعل تفضیل باشد تقدم آن جایز است: 

م الزائرُ ، بریئاً اخوك محبوس باسماً قَد  

 حذف عامل حال در سه صورت قیاساً واجب است:

سیئاً ـ  وقتی حال به جاي خبر آمده باشد: ضربیم العبد  

  ـ حال موکد مضمون جمله باشد: زید ابوك عطوفاً

  ـ آنچه براي توبیخ ذکر شده باشد: أ متکلماً و قد سیرَ بالنعشِ

  شود: کند قیاساً حذف می همچنین در حالی که زیادتی در مقدار یا نقص در آن را بیان می نکته:

  تصدق بدینارٍ فصاعداً ، اشترِ بدرهمٍ فسافالً
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  گردد: هنیئاً بک در غیر این موارد، سماعاً حذف می

  تمییزبند نوزدهم: 

اسمی است نکره که تفسیري براي رفع ابهام از یک اسم یا رفع ابهام از جمله می باشد که به دو نوع تمییز مفرد و تمییـز  

  جمله تقسیم می گردد.

  یک کلمه می آید که یا عدد است یا مساحت یا وزن و... : که به آن تمییز ذات نیز گویند ، براي رفع ابهام ازتمییز مفرد

  بعت عشرین کتاباً                    عندك رطلٌ لبناً

  : که به آن تمییز نسبت نیز گویند، که از یک جمله مبهم ابهام را برطرف می سازد... محمد خیر الناس خلقاًتمییز جمله

  مواضع تمییز مفرد

  مساحت... هذا ذراع ارضاً -1

  وزن... عندي رطلٌ عسالً -2

  کیل (پیمانه) .... اعطیت الفقیر مداً قمحاً -3

  عدد .. که خود بر دو قسم است... -4

  عدد صریح... عندي ثالثون قلماً

غیر صریح... کم سطراً کتبت  

  نکته : به سه مورد فوق اسماء مقادیر گویند

  ..: آنچه که بر چیز غیر معینی داللت می کند..شبه مقدار

  مساحت... عندي مد البصیر ارضاً -

  خیر یره هوزن ... فمن یعمل مثقال ذر -

  ماء هپیمانه..... عندي جرّ -

  هآنچه که جزئی براي تمییز باشد .... له خاتم فض

  اسمی که بعد از مقادیر می آید داراي وجوه زیر است:

  نصب بنابر تمییز ... عندي رطلٌ زیتاً -1

  . عندي رطلٌ زیتجر به مضاف ..... -2 
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 3- ن ..... عندي رطلٌ من زیتجر به م  

 4- رفع بنابر بدلیت.......عندي رطلٌ زیت  

  حکم تمییز مفرد

  اگر عدد باشد ... -

  مجرور به اضافه... سبع لیالٍ -الف

  منصوب بخاطر تمییز بودن.... احد عشر کوکباً -ب

  بودن و جر آن با من و اضافه نمودن آن جایز است... اگر مقدار و شبه آن باشد .. نصب آن بخاطر تمییز  -

  له شبرٌ ارضاً

  نکته: اگر تمییز به چیزي اضافه شود که حذف آن صحیح نباشد و معنی با حذف آن مختل شده ، نصب تمییز الزم می آید...

  سحاباً  .... لذا نمی گوئیم ما فی السماء قدر سحابٍ هما فی السمائ قدر راح

  مضاف الیه صحیح باشد و معنی مختل نشود جر آن با اضافه و نصب آن بخاطر تمییز بودن جایز است... اما اگر حذف

  هذا أحسن الناس رجالً

  داراي انواع ذیل است: تمییز نسبت:

  تمییز منقول از فاعل... فاض اإلناء ماء  ...... که در اصل بوده ... فاض ماء اإلناد -الف

  هشجراً ... که در اصل بوده .... زرعت شجر الحدیق هل .... زرعت الحدیقتمییز منقول از مفعو -ب

  تمییز منقول از مبتدا ... زید أرجح منک عقالً ... که در اصل بوده ... عقلُ زید أرجح منک من عقلک -ج

  نکته: در پاره اي مواقع تمییز منقول از چیزي نیست ... هللا دره فارساً

  ول از فاعل یا غیر آن باشد نصب آن الزم در غیر این صورت به جزء نصب ، جر به من نیز جایز است....نکته: هرگاه تمییز منق

  هللا دره من فارسٍ

  نکته: نصب تمییز بعد از افعل تفضیل واجب است اگر در معناي فاعل باشد در غیر اینصورت جر آن واجب است...

  ( تمییز فاعل نبوده) همراأکرم ا هانت أکرم ُ خلقاً        ،        فاطم

  اگر افعل تفضیل به غر از تمییز اضافه شود نصب آن واجب است...

  علی افضل الرجال جندیاً
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  تمییز غیرمنقول

  تمییزي است که منقول از چیزي نباشد ( تمییزي که بعد از تعجب بیاید).... أکرم بزید رجالً

  بزید من رجلٍکه این تمییز نصب و جرش با من جایز است... أکرم 

  تمییز کم استفهامی:

  کنایه از عددي است که مقدار آن مسخص نیست و تمییز آن مفردو منصوب می باشد...

  کم کتاباً قرأتُم

  مگر آنکه بین کم استفهامی و تمییز فاصله افتد که در این صورت منْ به آن افزوده می شود..

  کم قرأتم من کتابٍ

  وارد شود نصب و جرش جایز است ولی نصبش أرجح تر است... نکته: هر گاه حرف جاره بر کم

  بکم در هماً اشتریت ُ هذا الکتاب ( أرجح)     یا بکم درهمٍ 

نکته: حذف کم استفهامی در صورتی که قرینه اي بر حذف داللت کند جایز است... کم ما ُلـک؟ کـه در اصـل بـوده کـم      

  درهمًا ما لُک

  کم خبري :

  ي است که کمیت آن مبهم است.. تمییز کم خبري ، مفرد ، نکره ، مجرور به اضافه یا مجرور به من است.کنایه از تعداد بسیار

ن کریمٍ أکرمتکم م .... کم کریمٍ أکرمت  

  و نیز جایز است کم خبریه بصورت جمع بیاید  .... کم کتبٍ لی

  کأین:

 ن رجلٍ رأیتن است ... کأین م؟تمییز آن مفرد و مجرور به م  

  نصب تمییز کأین بنابر قلت و ندرت جایز است لذا کأین جزء به جمله یا شبه جله خبر نمی دهد...

  هلذا نمی گوئیم ... کأین من رجلٍ أجبنُ من أمرا

  کذا:

  پیوسته بنابر تمییز بودن مفرد و منصوب است ... اشتریت کذا و کذا کتاباً

  نخواهد بود لذا گفته نمی شود... زیتاً رطلٌ یا شیباً اشتعل الرأسنکته: تقدیم تمییز بر عاملش بطور مطلق جایز 
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  لذا عامل تمییز در مفرد، اسم مبهم است ... اشتریت ذراعید

  و عامل تمییز در جمله ، فعل است  .... قررت بک عیناً

  تمییز عدد:

  تمییز ندارد ... قرأت کتاب واحداً فی الفقه 2و  1عدد  -

  آن جمع و مجرور به اضافه ... سخرّها علیهم سیع لیالٍ تمییز 10تا  3عدد  -

  هتمییز آن مفرد و منصوب ... إنّ هذا أخی له سبع و تسعون نعج 99تا 11عدد  -

  تمییز آن مفرد و مجرور .....اشتریت الف کتابٍ  1000و  100عدد  -
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 تمییز

انواع تمییز    
 به اعتبار ممیز

 مفرد میتواند
            

 منصوب

 مجرور به اضافه

فاعلمنقول از  مجرور به من  

 منقول از مبتدا

 منقول از مفعول

غیر منقول منصوب یا مجرور به من جز پس از اسم 
    

 منقول همیشه منصوب

 تفضیل و فعل تعجب

 جمله
 

 عدد

مفرد و منصوب 99 -11 عدد صریح  

جمع و مجرور 10 -3  

و باالتر مفرد و مجرور 100  

 کم استفهامی کنایه

ه من( فاصله باشد)مفرد ومجرور ب کم خبري  

 مفرد و منصوب
 مفرد و مجرور (کم مجرور به جر)

 مفرد یا جمع منصوب

مفرد یا جمع و مجرور به اضافه
 مفرد یا جمع مجرور به من  

) جمع و مجرور10ال 3بضع (  کأین ، مفرد و مجرور با من  کذا، مفرد یا جمع و منصوب نیف ، تمییز ندارد 

قود است)( چون مبنی بر ع  
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  افعل تفضیلبند بیستم : 

 :افعل تفضیل سه حالت دارد

  لفظی یا تقدیري است و همیشه مالزم افراد و تذکیر است:   منباشد و اضافه هم نشده باشد؛ در این حال مقرون به  الـ بدون 

  االسد أقوي من الرجل ، الرجالُ افضلُ من االسد ، انت أکرم من اخیک

  جز به معمولش جایز نیست:  منو  افعلفصل و جدایی بین  نکته:

  المیراث من ذوي قرباكانت احقُّ ب

  شود: ممتنع است و مثنی، جمع و مذکر و مونث می منباشد که در این حالت، اقتران آن به  الـ مقرون به 

  الرجالنِ االفضالنِ ، المرأتانِ الفضلیانِ

هر دو جایز است: ممتنع بوده و در آن افراد، تذکیر و عدم آن،  منـ مضاف به معرفه باشد که در این حالت، اقتران آن به 

ضلی الناس   الزیدانِ افضلُ او افضال الناسِ ، مریم افضلُ او فُ

باشد: زیـد أطمـع    ممتنع است و در آن افراد و تذکیر الزامی می منیا مضاف به نکره باشد که در این حال، اقتران آن به  

رجلٍ ، هند أخبثُ امرأه  

جنس مفضل باشـد و در افـراد و تثنیـه و جمـع بـا آن مطابقـت کنـد:        در این حالت واجب است که مضاف الیه از  نکته:

  الزیدان افضلُ رجلَینِ ، المریمات افضلُ نساء

  تفضیلی نیست. من» زید اعقلُ من أن یکذب « در جمله  نکته:

 علماً شود و این در جایی است که در معنی فاعل باشد: انت اکثرُ اسم پس از افعل تفضیل بنا بر تمییز، منصوب می

  شود: انت أفضلُ رجلٍ اگر فاعل شمردن آن درست نباشد مجرور به مضاف می

 اغلب فاعل افعل تفضیل، ضمیر مستتر است.

 گردد: اسم ظاهر افعل تفضیل به سه شرط، مرفوع می

  ـ صفت یا خبر اسم جنس باشد.

  ـ قبل از آن نفی یا نهی یا استفهام انکاري باشد. 

  اً مفضل به دو اعتبار مختلف باشد.ـ مرفوع آن بیگانه و ذات
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منه فی عین زید [احسن: افعل تفضیل، صفت و مسبوق به نفی ؛ کحل: مرفوع آن و  الکُحلُما رایت رجالً احسنَ فی عینه 

  بیگانه از موصوف]

  منه بمحسنٍ الیمنُّ الحمدو هل فی الناسِ رجلٌ أحقُّ به 

 منه الیک الخیرُالیکن غیرُك أحب الیه 

افعل تفضیل از فعلی آمده باشد که ذاتاً متعدي است و معنی حب یا بغض یا معنی این دو را بدهد، به آنچه در معنـی   اگر

: العاقلُ أحب للعلم من المالِ ، الولـد  الیکند و به آنچه در معنی فاعل است به وسیله  تعدي می الممفعول است به وسیله 

 قِّالبرُّ أحب الی والدیه من العا

 شود: زید أعرف بک و أنا أدري به می باءو اگر داللت بر علَم کند، متعدي به 

 شود: هو أوعی للعلم ، انت ارعی للعهد و اکتم للسرّ می المو اگر داللت بر ماقبلش کند متعدي به 

 شود نه به غیر آن: اگر متعدي به حرف جر باشد به همان حرف متعدي می

  و أسرع الی الخیرهو أزهد فی الدنیا 

  شود. افعل تفضیل جز از افعالی که از آنها ساختن صیغه تعجب جایز است ساخته نمی نکته:

  بند بیست و یکم :  افعال مدح و ذم

  عبارت است از افعالی که براي ایجاد ستایش یا نکوهش بر سبیل مبالغه وضع شده اند..

 نعم الرجلُ زید  

  ، ال حبذا ، بئس و ساء که پنج فعلند ... نعم ، حبذا

نکته: همگی این افعال جامدند و فقط همین شکل ماضی آنها بکار می رود و تمامی آنها همانند فعل مطلق با فاعل ظاهر 

  استعمال می شود

نکته: این افعال گذشته از این که احتیاج به فاعل داشته نیازمند به اسم مرفوع دیگري است که مخصوص به مـدح یـا ذم   

  نده می شود ، هست خوا

  فاعل این افعال:

  فاعل نعم و بئس و ساء داراي حاالت:

1- لُ زیدالرج معرفه به الف و الم جنسیه است ... نعم  
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2- وء زیدقاضی الس باسمی که داراي الف و الم است اضافه شود ... بئس  

  ه ... ساء قاضی احکام الظلم زیدمضاف به اسمی است که آن اسم به اسم داراي  الف و الم دار اضافه شد -3

  بصورت یک ضمییر مستتر که پس از آن یک اسم نکره که به عنوان غیر منصرف است آمده ....  -4

  بئس للظالمین بدالً

  به شکل ماء اسمی پس از خود به سه فعل بیاید.... بئسما اشتروا به أنفسهم -5

  فاعل و مخصوص ) را مرفوع می سازد. نکته: دو فعل نعم و بئس غیر متصرف و دو اسم ( یعنی

  رتبه اسم مخصوص:

  آن است که بعد از فاعل عنوان شود و بطور کلی تقدیم اسم مخصوص بر فاعل جایز نیست . لذا گفته نمیشود ...

  نعم أخواك الرجالن بلکه می گوید ... نعم الرجالن أخواك

  اما تقدیم اسم مخصوص بر فعل جایز است...

  جالنأخواك نعم الر

  اسم مخصوص:  

  عبارت است از اسم مرفوعی که پس از فاعل فعل هاي مدح یا ذم می آید..

  فرمول ترتیب اسم مخصوص =  فعل مدح یا ذم + فاعل + مخصوص

  شرایط اسم مخصوص:

  معرفه یا نکره مختصه( بوصف یا اضافه) باشد -الف

  اخص ار فاعل باشد -ب

  نین از نظر افراد و تثنیه و جمع مطابقت نمایدبا فاعل از نظر تذکیر و تأنیث و همچ -ج

  از فاعل مؤخر گردد -د

  نکته : اما تقدیم اسم مخصوص بر فعل و فاعل جایز است در صورتیکه اعل اسم ظاهر باشد...

  نعم العالم رجالً ابراهیم     ....    نعم العالم ابراهیم رجالً

  :حبذا

  که پیوسته بصورت مفرد و مذکر می آید. مرکب از حب ( فعل ماضی) و اسم اشاره ذا
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  حبذا بیانگر معناي ذم و نکوهش نیز است و ان در صورتی است که قبل از آن الي نافیه عنوان شود ...

  ال جبذا المتکبر

  شود.. نکته: جایز است بعد از حبذا اسم نکره منصوبی بنا بر تمییز بودن واقع شود تا بدین وسیله ابهام اسم اشاره ذا برطرف

ذا رجالً بطرسحب  

  نکته : همچنین حال نیز بعد از حبذا قرار می گیرد چه مقدم بر مخصوص و چه مؤخر از آن باشد..

  مقدم بر مخصوص.... حبذا شاعراً أخوك

  مؤخر از آن.... حبذا أخوك شاعراً

  استثناء  بند بیست و دوم :   

  آلّا أخاك هبلی .... جاء التالمذاخراج چیزي به الّا یا یکی از اخوات آن از حکم ق

  ادات استثناء:

ا الّا ، غیر ، سوي ، خال ، عدا ، حاشا ، لیس ، ال یکون ، بید ، السیم  

  استثناء بر سه قسم است:

  متصل : مستثنی از جنس مستثنی منه می باشد ....  -الف

  هسقیت األشجار األشجر

  اشد ....استثناء منقطع : مستثنی از جنس مستثنی منه نب -ب

  حضرَ القوم الّا مواشیهم

  مستثنی مفرغ : مستثنی منه درجمله نباشد یعنی از جمله حذف شده باشد.... -ج

  ما جاء الّا أخوك

  هر یک از استثناء متصل و منقطع به استثنائات ذیل تقسیم می شود:

  یت شده استاستثناء تام: استثنائی که رکن استثناء ( مستثی منه + ادات + مستثنی ) رعا -1

  شاهدت الضیوف الّا زیدا

  استثناء موجب ( مثبت): استثنائی که جمله آن خالی از نفی یا شبه نفی ( نهی و استهام ) باشد.... -2

  حضر الطالب الّا زیداً
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  استثناء غیر موجب ( منفی): استثنائی که جمله آن با نفی و شبه نفی آمده باشد... -3

  هل غاب أحد األ زیداً

  مستثنی احکام

  مستثنی بعد از اال سه حکم دارد : وجوب نصب ، جواز نصب ، و وجوب اعراب بر اساس موقعیت جمله

  وجوب نصب:

  هرگاه استثناء متصل و منفصل وموجب باشد ... -الف

  قام القوم الّا زیداً

  هرگاه استثناء منقطع ( چه مثبت چه منفی) باشد.... -ب

  ..   ما قام القوم الّا حماراًعاد الغائبون الّا دوابهم .....

  هرگاه مستثنی بر مستثنی منه مقدم گردد چه متصل چه منقطع... -ج

  مالی الّا مذهب الحق

  نکته: اگر استثناء متصل غیر موجب باشد بهتر است مستثنی ر بدل از مثتثنی منه بگیریم...

  ما قام القوم اال زید ... زید بدل از کل یعنی قوم است

  :جواز نصب

  آنچه در آن دو وجه نصب و تبعیت جایز است...-1

  استثناء منقطع چه کالم مثبت و چه منفی...   -الف

  ما قام القوم الّا حماراً

  استثناء متصل و کالم منفی باشد.و مستثنی بر مستثنی منه مقدم شده باشد... -ب

  بر آن مقدم شده است. ما قام الّا زیداً احد در اینجا احد  مستثنی ممنه که زید ( مستثنی)

  آنچه دو وجه نصب و تبعیت جایز است و تبعیت ارجح تر است . -2

  مستثنی متصل و کالم منفی... ما رایت احداً الّا زیداً ... زیرا زید بدل از احد و تابع آن است. -

  اعراب مستثنی بر اساس موقعیت جمله... -3

  و اسم بعد از الّا بر اساس اقتضاء عامل قبلی خویش اعراب بگیرد...در استثناء مفرغ ناگزیر باید جمله غیر موجب  -
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  ما سافر الّا محمد .. محمد فاعلو مرفوع براي سافرچ

  ما أکرمت الّا زیداً ( مفعول)

  تکرار الّا :

  تکرار اال یا به قصد تاکید است یاغیر آن.

  اگر به قصد تاکید باشد از عمل ملغی می شود در:  -1

  ا رایت احداً اال زیداً اال أخاكبدل: م -الف

  اخاك بدل زید و اال دوم زائد بوده و براي تاکید است

  عطف:  حضر الطالب اال محمداً و الّا علیاً  -ب

  واو حرف عطف و االّ دوم زائد است

  اگر قصد آن غیر تاکید باشددر: -2

  منصوب می گردد..استثناء مفرغ که عامل مشغول یکی از مستثنی ها می شودو بقیه آن  -الف

  ما نبت الّا قمح الّا شعراً الّا قطناً  ... که قمح بعنوان فاعل  نبت مشغول شده است.

استثناء غیر مفرغ که همه مستثنی ها بر مستثنی منه مقدم شود ، نصب آن واجب است.چه کالم موجـب باشـد چـه     -ب

  غیر موجب

جاء الّا زیدا اال علیاً الّا خالداً  الطالب  

  مستثنی ها مؤخر باشد و کالم تام موجب نصب واجب است.اگر 

  جاء الطالب الّا علیاً ال زیداً اال خالداً

  و اگر مستثنی مؤخر و کالم منفی و تام باشد یکی را بدل و نصب بعد از آن واجب است.

) اال زیداً االخالداً   ما غاب أحد من الطالب الّا علی ( علیاً

  حکم مستثنی به غیر و سوي

  ستثنی اي که توسط لفظ غیر و سوي تحقق می بیابد الزم است مجرور گردد ... م

سوي زید قام القوم  
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لیکن خود کلمه غیر و سوي حکمش مانند حکم اسمی است که بعد از الّا واقع مـی شـود. بنـابراین در هـر موضـعی کـه       

  ت.مستثناي به اال منصوب می شد و نصبش واجب بود در غیر و سوي هم جاري اس

  یعنی در هر جایی که نصب به الّا جایز بود نصب به غیر نیز جایز است... -

 که بود  جائنی القوم اال زید  غیرَ زید جائنی القوم  

  و در هر موردي که دو وجه اعراب در الّا جایز بود در مورد غیر نیز صادق است. -

احد که بود ما جائنی اال زید غیرَ زید ما جائنی احد  

  در مستثنی منقطع نصب مستثنی جایز بود در غیر و سوي نیز جایز است...- 

  ما جائنی احد غیرَ حمارٍ

  صفت براي نکره -2استثناء    -1نکته: غیر داراي دو معنی است: 

  چه آنکه اسم مذکور غیر به معناي اسم فاعل است ... جاء نی رجلٌ غیرُك ... یعنی جاءنی رجلُ مغایرُك

  ه خال و عدا و حاشا:حکم مستثنی ب

  این افعال فعل ماضی هستند که معنی الّاي استثناء را دربر دارند  و آنها حرف جرّ شبیه به زاید نیز هستند.

  مستثنی بعد از این ادات هم منصوب است بخاطر فعل ماضی بودن و مجرورشدن بواسطه حرف جر ...

(   حضر القوم خال زید ( زیداً

  خال و عدا بیاید منصوب شدن ما بعد آن واجب است .. نکته: اگر ماي مصدري با

  جاء القوم ما خال زیداً

در این صورت عدا و خال را یک فعل محسوب نمائیم لذا می توان در این صورت نون وقایه را به آن ملحق نمود.. ما عدانی 

  ، ما خالنی

  حکم مستثنی به لیس و الیکون:

صه هستند ، گاهی نیز بعنوان اسـتثناء قـرار مـی گیرند.لـذا مسـتثنی بعـداز آن دو       لیس و الیکون به جز آنکه از افعال ناق

  منصوب است...

  جاء القوم لیس زیداً 

  نکته: استثناء از معرفه یا نکره مضاف نیست لذا گفته نمی شود... جاءالرجل الّا رجل منهم .... جاء الرجال الّا زیداً
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  ایز است... جاء طالب یدرسون عندك الّا طالباً منهمو اگر نکره مفیده باشد ، استثناء از آن ج

:حکم بید  

اسمی است که بعنوان مستثنی منصوب می باشد و جز در مستثنی منقطع نمی آید و بید دائم االضافه به مصـدر مـؤول    

  أن می باشد

  انّ زیداً کثیر المال بید أنّه بخیلٌ

  حکم السیما:

  د در این صورت دو وجه از اعراب ( جر و رفع) در مستثنی جایز است...هر گاه مستثنی به السیما، معرفه باش

( زید )ا زید الخطباء و السیم أجاد  

  و اگر چنانچه مستثنی به السیما نکره باشد سه وجه اعراي ( رفع و نصب و جر) جایز است...

  بالکبراء ه، عبر ه، عبر هو السیما عبر هأصلحت دم هرب عبر

ا یه معناي خصوصاً استعمال می شود که در ایـن صـورت بنـا بـر مفعـول مطلـق بـودن        نکته: در پاره  اي از مواقع السیم

  منصوب می گردد و بعد از آن حال مفرد و یا جمله و یا جمله شرطیه عنوان می شود..

  حال مفرد.... أحب زیداً و ال سیما متکلماً

  حال جمله.... آحب زیداً و ال سیما و هو متکلم

  ه: اگر بعد از السیماّ ظرف ویا جارو مجرور قرار بگیرد در این صورت ما در السیما ، موصوله به معناي الذي است...نکت

  یسرنی النسیم و السیما فی لبنان

  مجرورات:  دهمگفتار   

  بند اول: حروف جر  

  حروف جر ناچار از داشتن متعلق هستند و متعلق آنها فعل یا یکی از مشتقات فعل است.

  التاجر فی مکتبهاگر متعلق داللت بر وجود مطلق کند حذف آن به خاطر بی نیازي از آن واجب است:  نکته:

  اگر داللت بر وجود مقید به وصف کند ذکر آن واجب است: 

  هذا شجاع فی بیته جبانٌ فی الحرب.
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به جاي حـرف جـر زایـد آمـده باشـد      متعلقی براي حرف جر زاید وجود ندارد: ما جاء من احد و همچنین براي حرفی که 

  : زید کاالسدکاف تشبیهو همچنین براي  لوالو  لعلَّ،  ربمثل: 

  معانی حروف جر:

  :من

  هاصل در معانی من ابتداي مکان است ... خرجت من المدین 

  طریقه شناخت چنین معنائی صحت وقوع لفظ إلی بعد از من و مجرور آن است ...

  هی الکوفإل هسرت من البصر

  دیگر معانی من:

  تبعیض .... منهم من أنجزَ وعده .... ( بعضی از ایشان ...) -1

  براي بیان جنس... عندي أساور من ذهب  -2

  هبراي علت .... ال یخدم الئیم الّا من حاج -3

  براي مقابله.... أینَ الجاهل من العالم -4

  بدل -5

6- ن أحدزائد.... ما جائنی م  

  کته : دو شرط در زائد بودن واجب است :ن

  اول : بعد از نفی یا شبه نفی  دوم: اسمیکه توسط من مجور گشته ، نکره باشد .... هو للواشی من صدیق ؟

  : إلی

  هاصل در معنی إلی ، انتها زمان و مکان است ... ذهبت إلی المدین

  معانی دیگر إلی:

  ده و بعد از فعل تعجب و اسم تفضیل می آید...تبیین ... بیانگر فاعل مجرور خود بو -1

ما أبغض الکذب إلی  

  به معناي الم ... األمرُ إلیک ... یعنی لالمر -2
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  عن :

ت عن الوطن   اصل در عن مجاوزت حقیقی .... رحلْ

 ن زیدع العلم یا مجاوزت مجازي است ..... أخذْت  

  دیگر معانی عن:

   تجزي نفس عن نفسٍ شیئاًبدل ... و أتقوا یوماً ال -1

ا قلیل تر هلون ... بعد از مدت کوتاهی -2 عد.... عممعنی ب  

  معنی باء ... ما ینطلق عن الهوي ... به معنی  ما ینطق بالهوي -3

  تعلیل .... لم أحضر إلیک الّا عن طلب ٍ منک -4

  عبادهعن عباده ... یعنی من  هبه معنی من.... . هو الذي یقبلُ التوب -5

  علی :

  هاصل در علی استعالي حقیقی ... صعد علی الشجر

  و استعالي مجازي است .... فضّلنا بعضهم علی بعض

  معانی دیگر علی:

  هعلی حین غفل هظرفیت.... رحلت المدین -1

2- علی أنّک جواد دتُکعلت( تعلیل) ...... قص  

3- علی جوره له مصاحبت ... غفرت  

  یعنی باسم اهللا  سر علی اسم اهللامعناي باء ....  -4

  اهللا هعلی اهللا ال ییأس من رحم هلسوء ضیع هاستدراك و إضراب ( برگشتن و منصرف شدن) .... ال یدخلُ الجن -5

  نکته: علی بر معنی استدراك متعلق به خبر براي مبتداي محذوف است به تقدیر ... و التحقیق علی کذا

  ر من بر آن وارد شود... أقامه من علی جناح الهیکلمعناي فوق ... زمانی که حرف ج -6

  فی:

  اصل در معنی فی ظرفیت حقیقی ...زید فی المسجد

  هو ظرفیت مجازي است... لکم فی القصاص حیا
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  معانی دیگر فی:

  مصاحبت .... جاء األمیر فی مؤکبه ... با  کالسکه آمد -1

  ه خواهد آمدتعلیل .... أتعاذبنی فی ذنبٍ .... به سبب گنا -2

  ... علم ما نسبت به دانش او.... هالّ قطر همقایسه.... ما علْمنا فی تجر -3

:بر  

  معنی رب تعلیل است و شرط آن این است که در صدر و آغاز کالم باشد....

رجلٍ کریمٍ لقیتُه رب  

:معانی دیگر رب  

  ار اشخاصی.....چه بسی  هفی اآلخر هفی الدنیا عاری هتکثیر ... رب  کاسی -1

نکته: رب داراي متعلقی نیست چون حرف زائد است اما مجرورش اگر در جمله باشد که پـس از آن فعـل قـرار گیـرد آن     

  اسم در موضع ومحل رفع ، مبتدا است

  رب خطیبٍ فصیح نبغ فینا

ن مفعولیت نداشته باشد ، اما اگر مجرور رب در جمله اي باشدکه پس از آن فعل متعدي بیاید و فعل معمول دیگري بعنوا

  رب محالً بنابر مفعولیت منصوب است..

ت رجٍل صالحٍ لقی رب  

:و اگر فعل متعدي و بر ضمیر وارد شود مجرور رب  

  بنابر اشتغال محالً منصوب -2محالً بنابر ابتدائیت مرفوع   -1

  رب وزیرٍ خطیرٍ حادثتُه و هو اخفض منک جانباً

  کاف:

  ت ... زید کاألسداصل در کاف تشبیه اس

  معانی دیگر کاف:

  تاکید.... لیس کمثله شیء -1

  ( به اندازه بسیار ناچیز) هتبدیل اسم به معنی مثل.... لو کان فی قلبی کَقدر قالم -2
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  تعلیل و سبب .... و اذ کروه کما هداکم یعنی بسبب هدایته لکم -3

  لیهااستعالء ... کن کما انت یعنی علی الحال الّتی انت ع -4

  الم:

  اصل در معنی الم مکسور ملکیت و شبه ملکیت است ... الدار لصدیقک

  معانی دیگر الم:

  تعلیل .... ولّیناك لتعدل ( تو را ولی قرار دادیم براي پیشه سازي عدالت) -1

  ظرفیت ... کتبت ألولّ تشرین -2

  تبلیغ ( آگاه کردن) ... قلت له -3

   لیطلعکُم علی الغیب .. ونباشد خدا که مطلع سازد بر غیبجحود( نفی) ... و ما کان اهللا -4

  تقویت .... لربهم یرهبون -5

  تبیین.... بعد از تعجب و تفضیل ... ما أحبک لأبیک  -6

7- استغاثه..... یا لزید  

  باء:

  اصل در معناي باء الصاق و اتصال حقیقی ... أمسکت بثوبک ...گرفتم لباس تورا

  ي است... مررت بزیدیا اتصال مجاز

  معانی دیگر باء:

  تعدیه ... ذهبت بزید ( زید را روانه کردم) -1

  هسببیت.... قُتل کُلیب بناق -2

  استعانت.... کتبت بالقلم -3

  مصاحبت... ال تؤاخذنی بذنبی -4

5- بدل و مقابله... اشتریت هذا بألف  

  یعنی عن ایمانهم مجاوزت ... یسعی نورهم بین ایدیهم و بإیمانهم ... -6

  استعال .... من الناس من تأمنُه بدینار ... یعنی علی الدینار -7
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  معنی إلی .... و قد أحسن بی اذا اخرجنی من السجن ... یعنی احسن إلی -8

:حتی  

  حتی جاره به معنی إلی براي انتهاي مکان یا زمان است ..

خود متصل گردیده ات و ما بعد حتی از نظر حکـم داخـل در   حتی اسم ظاهري است که آخرین جزء باآخرین جزء ماقبل 

  ماقبل حتی نخواهد بود...

  حتی رأسها هأکلت السمک

  مذ منذ:

  براي ابتدا زمان و به معنی من در ماصی ، و به معناي فی در حال بکار می رود...

  ما رأیتُه مذ أو منذُ یؤمنُ

  اگر زمان معدود و نکره باشد ... و همچنین بر ابتدا و انتهاي زمان داللت می کند

  ما رأیتُه مذأو منذ یومین

  نکته: اگر منذ و منذ بر حاضر و مزمان ماضی داللت نماید الزم است حرف جر محسوب شود ... مارأیته مذ یومنا

  ما رأیتُه مذ و منذ یومین ... در تمام مدت دو روز گذشته

  لوال:

  است ... لوالي هرگاه بر ضمیر متصل وارد گردد حرف جاره

اما مجرور لوال ضمیري است در موضع رفع مبتدا و خبر آن محذوف است و اگر چنانچه به لوال اسم ظـاهري عطـف شـود    

  اسم معطوف را رفع می سازد...

لَهلَکت و زید لئالك  

  کی:

  بیانگر تقلیل و علت و جزء ماء مصدریه را ، معمولش مجرور نمی کند...

  رُ  آن جوان خود را براي نفع آماده نکرده استیراد الفتی کیما یضّ

  همچنین ماء استفهامیه را مجرور می سازد ...کیم فعلْت هذا ... براي چه منظوري چنین کردي
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 سمحرف ق

  حرف قسم به چه چیزي اختصاص دارد؟

  واو قسم به اسم ظاهر اختصاص دارد... واهللا -

  تاء قسم به اسم جالله اختصاص دارد.... تاهللا -

  باء قسم اختصاص به هر چیزي دارد که بخواهیم قسم یاد کنیم -

  اصل در قسم آن است که توسط لفظ باء آورده شده وآن بدلیل افاده در قسم است زیرا وقتی می گوئیم ...اقسمت ُ باهللا 

  معناي کالم این است : التصق قسمی باللفظ اهللا

  جواب قسم :

  یا اثبات آن آمده است.... واهللا لقد فرّ الجانی من السجن عبارت است از آنچه که قسم براي نفی

  لفظ قسم:

  لفظ صریح ... الفاظی که به منظور بیان سوگند هستند

  غیر صریح... به این معنی که در قسم استعمال می شود در صورتی که اصل وضعشان براي غیر قسم است...

  علم اهللا  

  ه می شود ... باهللا هل شفی علیناتاکید... براي طلب که قسم استعطافی نامید

  حکم جواب قسم:

  جواب قسم هرگاه جمله اسمیه مثبت باشد الزم است چنین جمله اي مقترن به الم باشد

  واهللا أن صبرْتُم لهو خیرُ الصابرین

  و یا اینکه هردو  (إنّ و الم ) با هم در جواب قسم باشند...

  واهللا إنَّ المؤمنَ لفی نعیمٍ

  اه جمله فعلیه و فعل ماضی مثبت باشد الزم است جواب به قد و الم اقتران یابد...جواب قسم هرگ

واهللا لقد أخطأت  

  و اگر جمله فعلیه و فعل آن مضارع مثبت مقرون به الم باشد اقتران به نون تاکید در جواب الزم است ....

  واهللا ألفعلّنَ
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  شود خواه جمله جواب اسمیه باشد یا فعلیه... بر جواب وارد می "ما ، ال، إن "هرگاه جواب مثبت باشد 

واهللا ما ظنّک کاذب  

نکته:هرگاه جواب قسم فعل طلبی باشد اگر صیغه آن فعل بر طلب داللت کند در این صورت به همان فعل طلبی اکتفـاء  

  می شود...

  بعیشک إرحم بینما

  ه همان جواب اکتفاء می شود...همچنین هرگاه با جواب قسم حرفی باشد که متضمنمعناي طلب است ب -

  هبرّبک هل عندك رأف

  و اگر در جواب قسم هیچ یک از آن دو نباشد ، جواب بوسیله الّا بیان می شود... -

  باهللا الّا صدقتنی الخبر

  نکته: اگر جواب قسم بوسیله الم و إن شرطیه یا بوسیله الم و قد آغاز شده باشد قسم حذف می شود...

  یتءمنّ عمرؤٌ ... که در اصل بوده واهللا لئن قام...لئن قام زید لَ

  حذف جواب بهمراه ادات قسم:

  هرگاه لفظ قد بعد از جمله و ادات قسم قرار گیرد.... و لقد صدقکم اهللا وعده -الف

  یعنی اقسم باهللا لقد صدقکم

  بعد از جمله و ادات قسم محذوف لفظ لئن واقع شود.... -ب

  عهملئن أخرجوا ال یخرجون م

  بعد از جمله و ادات قسم فعل مضارعی که منوط به الم مفتوحه و مختوم به نون تاکید است آمده باشد... -پ

  ألعذبنه عذاباً شدیداً

  حذف ادات قسم:

  بتنهایی جایز است مشروط به اینکه بعد از ادات قسم لفظ جالله قرار بگیرد...

  اهللا ألساعدنّ الضعیف ... یعنی  واهللا...

  اب قسم:حذف جو

  قسم بعد از جمله اي مطرح شود که آن جمله کالم را از عنوان ساختن جواب قسم منتفی سازد... -الف
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  و تشفی بأبنائها والد هاألم هتسع

  جمله اي که کالم را از جواب بی نیاز می سازد بعد از قسم عنوان شود... -ب

  واهللا رهن بعمل أبنائها هاألم هسعاد

  حرف عطف
  است:بر سه قسم 

  آنچه که متعاطفین (عطف شده ها) تحت یک حکم قرارمی گیرد ... .او ، فاء ، ثم ، حتی -1

  آنچه که یکی از آن دو براي حکم معین می سازد... لکن ، ال ، بل -2

3- آنچه که یکی از آن دو را بطور مبهم معطوف می سازد... أم ، أو  

  معناي واو:

  مال می شود ... جاء زید و عمروبراي مطلق جمع بین دو متعاطف استع

  که به منظور مجرد تشریک معطوف با معطوف الیه بدون ترتیب آورده می شود.

  معناي فاء :

  اصل در فاء ترتیب و تعقیب است .. جاء زید فعمرؤٌ   ابتدا زید بعد عمر آمد

  معانی دیگر فاء:

  استعمال فاء بعنوان سببیت... -

فأماتَه الولد ضرب زید  

  به منظور ربط دادن جواب ... -

  ما تفعلوا من خیرٍ فلن تکفروه

:ثم  

  براي ترتیب به انفصال می آید یعنی همراه با مهلت ، خواه آن مهلت طوالنی یا کوتاه باشد.

  نزل القوم ثّم ارتحلوا

  بد...در پاره اي مواقع پم بهمراه تاء تانیث عنوان می شود زمانی که به جمله فعلیه اختصاص یا -

  من ظفر بحاجته ثمت تصرفی رعایتها
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  معانی دیگر ثّم:

  به معناي واو عاطفه ... مایل به معناي اشتراك بوده بدون اینکه بیانگر ترتیب باشد... -

  لّما انقضی اللیل ثّم استتار الکون

  به معناي استینافیه ... أو لم یروا کیف یبدي اهللا الخلقَ ثم بعیده-

:حتی  

ن شی یاچیزي داللت دارد و شرط معطوف حتی آن است که اسم ظاهر باشد نه ضمیر و مفردو نـه جملـه و   به تدریج بود

  نه جزئی از معطوف علیه..

  حتی رأسها ... یعنی أکلت رأسها هأکلت السمک

  معطوف حتی ، مثل جزئی از معطوف علیه ... أعجبنی الفتی حتی حدیثه -

  و نهایت ما قبل خود باشد... مات الناس حتی الملوكمعطوف حتی در زیادت و نقصان غایت  -

  نکته: اگر بعد از حتی جمله قرار گیرد ، حتی حرف ابتدا یا استیناف است..

  حتی تعجب الحاظرون هلم یفتح المجرم فاه امام القضا

  أو:

  اصل در أوتسویه( مساوي بودن ) در حکم متعاطفین است

  معانی دگر أو:

  اسم أو فعلٌ أو حرف هتقسیم .... الکلم -

  الف أو یزیدون هاضراب ( یعنی انصراف از چیزي بعد از توجه نمودن به آن).... ار سلناه الی مئ -

  نصب مضارع ( در بخش اول بحث نحو توضیح داده شد) -

  اباحه... مشروط بر اینکه قبل از حرف عاطف أو ، کالم مشتمل بر فعل امر باشد.. -

  هالفراعین فی الصعید األعلی أو الجیزآثار  هتمتع بمشاهد

  تخییر... هاتان اُختان قبیلتان فتزوج هذه أو تلک -

  شک... مشروط بر اینکه قبل از حرف عاطف جمله خبریه باشد... -

  أو أربعین هثالثین دقیق هقضیت فی السباح
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  ابهام... مشروط بر اینکه قبل از حرف عطف جمله خبریه باشد... -

  هارتک ؟  جواب ... قد أسافروا یوم الخمیس أو الجمعمتی تسافر ألش

  أم:

  همچون أو براي مساوي بودن حکم بیان می شود و پس از همزه تسویه یا استفهام می آید..

  سواء علیهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم ال یؤمنون

  که به این أم متصله نیز می گویند.

  ن به مانند بْل باشد.گاهی براي اضراب هم می آید به شرط آنکه معنی آ -

  هل یستوي األعمی و البصر أم هل تستوي الظلمات و النور

  که به این ام منقطعه نیز گویند.

  نکته: جمله بعد از همزه تسویه به مصدر تأویل شده و در محل رفع بعنوان مبتدا ي مؤخر قرار می گیرد..

ه و سواء فعلُک و اهمالکیعنی جمله ... سواء علیهم أ أنذرتهم ... گفته می شود ... س ك و عدمإنذار واء  

  نکته: أم متصله در طلب استعمال نمی گردد لذا نمی گوئیم... إضرب زیداً أم عمراً

  بلکه می گوئیم ... إضرب زیداً أو عمراً

  : شامل... أم منقطعه

  بعد از ادات استفهام (غیر همزه) بیاید.. هل یستوي األعمی -الف

  زه ( غیر حقیقی) که بر تقدیر داللت دارد، بیاید... أنّی قلو بِهم مرض أم أرتابوااینکه بعد از هم -ب

  آن حکمی را که براي دومی نفی می کند بر اولی قبل از خودش ثابت می کند...  ال:

  و فائده عطف به ال انحصار و اقتصار حکم ما قبل است ... زید کاتب ال شاعرٌ

  معانی دیگر ال:

  زید ال عمرو و ال بکرٌ تاکید... قام -

  درچه صورتی ال ، عاطفه است؟  

  شرط ال عاطفه است. 5در 

  معطوف آن مفرد باشد.. جاءنی زید ال عمرؤٌ -1
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  اگر قبل ازال موجب و مثبت باشد... یفوز الشجاع ال الجبان -2

  قائداًیکی از متعاطفین از مصادیق او نباشد لذا صحیح نیست گفته شود .. مدحت رجالً ال  -3

  چون رجالً منطبق بر افراد بسیاري است.

  کلمه ال مقترن به حرف ما قبل نباشد -4

  نکته: اگر به حرف ال حرف عطف وارد شود ،ال عاطف محسوب نمی شود و صرفاً نفی است...

  .... بل عطف است و ال نفی هال بل أربع هأسابیع الشهر ثالث

داشته باشد یعنی اگر اسم بعد از ال بتواند صفت یاحال یا خبر واقـع شـود   اسم بعد از صالحیت صفت و حال و خبر را  -5

  ال عاطف نبوده بلکه نفی محض است...

  هذا بیت ال قدیم و ال جدید ...   عرفت العاطلَ ال نفعاً و ال منتفعاً

  : بل

  ر میرود ...حکم را نسبت به ما قبلش سلب و براي ما بعدش اثبات می کند و در مورد کالم مثبت بکا

بل بولس قدم بطرس  

  اما در نفی حکم بل مانند حکم لکن در اثبات عمل می شود

  هر گاه بل بعد از جمله قرار گیرد حرف ابتداء است.... ما جاء الزید بل ذهب -

  : لکن

  از نظر حکم عکس ال است ... لیس زید کاتباً لکن شاعراً 

  د از آن جمله اي بیاید یا مقرون به واو باشد حرف ابتداء است.هرگاه قبل از لکن جمله صفت باشد یا بع

  در چه صورتی لکن حرف عطف است:

  معطوف به لکن مفرد باشد.... ما قطفت  الزهرَ لکن الثمر -

  مسبوق به واو نباشد.... صاحفت المسیء لکن الحسن -

- هلکن الناصح هقبل از لکن نفی یا نهی باشد... ال تأکل الفج  

  "ف استفهام و جواب حر "

  همزه استفهام : این همزه بر دو جمله اسمیه و فعلیه بطورمطلق وارد می شود چه کالم مثبت و یا منفی باشد...
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أ لم تفهم ... أجاء زید  

  همزه همیشه داراي صدارت کامل و تام است یعنی در آغاز کالم می آید ، حتی حرف عطف نیز بعد از همزه می آید..

  تظرواأو لَم ین

  حکم همزه:

  آن است که چیزي پس از آن مورد سؤال قرار گیرد... أ زید أم عمرؤ

  لذا گفته نمی شود أ زید قائم أم جالس .... و نمی گویند ... أ قام زید أم عمرؤٌ

  معانی دیگر آن:

1-سأم لَم تدر بالی أدرست   تسویه... ما أُ

2- ن رکبخیرَ م المطایا  انکار ابطالی ... ألستُم  

  انکار ابطالی آن است که بعد از همزه غیر واقع و مدعی آن کاذب است.

  انکارتوبیخی ... أ غیرَ اهللا تَعبدون -3

  انکار توبیخی آن است که بعد از همزه مقتضی وقوع فعل است.

  تقریر... اضربت زیداً  یعنی اقرار گرفتن متکلم از مخاطب -4

هدك یأمرُك بأن تأخذَ اموالکتهکم ( استهزأ و مسخره ن -5   مودن)... أتزَ

  تعجب ... ألم ترَ ألی ربک کیف مد الظلّ -6

7- أنْ یطیع ن لکاستبطاء ( سستی و کندي).... أ لم یحس  

  هلْ:

بر جمله مثبت وارد می شود... هل عاد زید  

  د ... هل أخوك مرضنکته: هل بر سر اسمی که بعد از آن فعل باشد عنوان نمی شود لذا نمی گوین

  نعم و بلی و ال:

  نعم : بعد از خبر و استفهام قرار می گیرد و جواب به آن در نفی و ایجاب تابع ما قبل آن است.

  أقام زید .... جواب : نعم

  : بعد از نفی واقع می شود که به معناي ایجابی خواهد بود.... أما قام زید ؟ جواب ... بلی بلی
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  را منفی می سازد... قام زید ... درجواب : الکالم مثبت  ال: 

  نکته: سه لفظ أجل و جیر و جلَلَ از نظر حکم مانند نعم است.

از نظر حکم همانند نعم است با این تفاوت که لفظ مذکور تنها قبل از قسمی که فعل آن محذوف است استعمال می إي :

  گردد.

واهللا آري سوگند بخدا که در اصل بوده إي واهللا إي أُقسم  

  : حرف نفی

  لم و لّما ، هر دو بر فعل مضارع وارد می شوند و معناي فعل مضارع را بزمان حاضر بر می گرداند.

  لَن .. مختص نفی مستقبل است .

  ال ... براي نفی و مستقبل

  ما.... براي نفی ماضی و حال

  یقَکبرَ زید و لم ینجح فی أعماله و لّما تفقَ من سکریه و لن یف

  : تکرار ال الزم است هر گاه بعد از آن جمله اسمیه باشد ...نکته

  الشمس ینبغی لها أن تدرك القمرَ و ال اللیل سابق النهار

  و در صورتی که اسم نکره اي باشد که ل در آن عمل نکند...-

  هما فیها رجلٌ و ال إمرا

- ال شاعرٌ و ال کاتب ویا اینکه مفرد از خبر باشد.. زید  

- و ال شربت ویا ما بعد ال فعل ماضی باشد... ال أکلت  

  و اگر بعد از ال فعل ماضی باشد یا لفظاً ماضی باشد تکرار ال الزم نیست

  هال أشرب من عصیر هذه الکرم

  ماء:

ا فعلْت مم گاهی مصدریه است که موصول حرفی است ... عجبت  

  ه از عمل و غیر بازدارندهگاهی ماء زائد است... که دو نوع است... بازدارند

   



  فقه و مبانی حقوق اسالمی»   154«
 
 
 

 

  :ماء کافه

  که سه نوع است... 

  بازدارنده از رفع ... تنها بر سر سه فعل قلّ ، کثُرَ وطال اتصال می یابد. -1

  بازدارنده از نصب و رفع ...که به  إنّ و اخواتش متصل می شوند  -2

  بازدارنده ازجر ... شامل بین،بعد ، حیث، اذ -3

  ماي غیر کافه:

  وض... اما انت منطلقاً إنطلقْتع -

- و عمرو غیر عوض .... شتّان ما زید  

  کال:

  حرف رد و انکار است .... انت النبی ... جواب: کال 

  ردع در لغت به معنی  باز داشتن و در نتیجه ارتدع به معناي امتناع است.

  می گیرد.. معموالً کال بعد از خبر  عنوان می شود اما گاهی بعد از امر نیز قرار

  إضرب زیداً .. جواب .. کال

  در پاره اي از مواقع به معناي حقاً است .. کالّ سوف تعلمون

  أال و أما:

  دو حرف استفتاح کالم و تنبیه و آگاه ساختن مخاطب است.

  أال بیشتر مواقع قبل از إنّ و نداء قرار می گیرد ...

  أالّ کل شیء ما خال اهللا باطل

  ر دو بر جمله اسمیه و فعلیه وارد می شود.: این دو حرف هنکته

  اسمیه: أال انّهم هم السفاء               فعلیه: أال ال تفعل

  سین و سوف

  مضارع را به زمان آینده اختصاص می دهد.

  سین نوعا در وعده( نوید) استعمال می شود...
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  اؤلئک سنؤتیهم اجراً عظیماً

  و گاهی در وعید( بیم ) استعمال می شود...

  و سیعلَم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون

  حرف توقع

  :قد

  بر فعل ماضی می آید و افاده تحقیق کرده و زمان ماضی را نزدیک به حال می نماید..

  قد شفی العلیل .. به تحقیق علیل شفا یافته است.

  بر سر فعل مضارع آمده و افاده تقلیل می کند....

  تنبل موفق می گردد.قد ینجح الکسالنُ ... گاهی فرد 

  معانی دیگر قد:

- زید و قد یخرُج مفید بخش توقع... قد خرج  

  الشعراء همفید بخش تکثیر... قد أشهر الغار -

  قد بطور کلی بر دو وجه است:

  اسم به معنی یکفی با حسب که به دو صورت استعمال می گردد.. -

نی درهم .. درهم مرا کافی است. -1 مبنی ... قد  

  عرب ... قدي درهم  یعنی حسبی درهمم -2

  قد حرفیه .. شامل موارد باال میگردد. -

  الم مکسور:

  دو نوع است ...

  الم جر و الم کی و الم جحود -1

  الم امر -2

  الم مفتوحه:  

  چهار نوع است...
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  الم جواب قسم  -1

  الم جواب لو و لوال -2

  الم ابتدا ... لَبطرس ُ رسولٌ -3

  بطرس لَرسول الم إنّ ... إنّ -4

  حروف زائد:

  که شش حروفند...

  إنْ ، أنْ ، ما ، ال ، منْ ، باء

  : بعد از ماي نافیه بعنوان زائد می آید... إنْ

زیداً فما إنْ رأیتُه طلبت  

  همچنین یعد از أالي استفتاحیه...

  أال إنْ سري لیلی

  ا: قبل از لو مسبوق به قسم می آید ... واهللا أنْ لو قمت قمنأنْ

  و همچنین بعد از لما .... لما أنْ هلَّ الهاللُ

  وقبل از الي نافیه ... و ما لنا أنْ ال نتوکلّ علی اهللا

  بعد از غیر و بین.... اخذَ أجرَه غیر ما تعب ما:

  بالفعل هبعد از رب و حروف مشبه

ا قلیل نادمون عم ...   و بعد از عنْ

  ما جاء بطرس و ال بولسبعد از واوي که مسبوق به نفی باشد...  ال:

  و بعد از إن مصدریه ... قال ما منعک أنْ ال تسجد

  : قبل از اسم مسبوق به نفی و استفهام منْ

ما جاءنی من احد  

  : حرف باء براي تاکید نفی عنوان می شود یعنی تاکید نمودن کالم منفی ...  باء

  لیس اهللا بظالم العبید  خدا ستمکار نیست بر بندگان را
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  تاکید ساختن کالم موجب ... و کفی باهللا شهیداو 

  اضافهبند دوم : 

  اضافه: عبارت است از نسبت اسمی به اسم دیگر و آن بر دو نوع است: معنوي و لفظی

پیوندد، باشد: جاء غالما زید ، رایت  و آنچه به این ها می نون جمعو  نون تثنیه، تنوین، الحکم مضاف این است که بدون 

  یتسارقی الب

  عبارت است از نسبت اسمی به اسم دیگر بنا بر معنی حرف جر:   اضافه معنوي:

( لزید غالم) زید غالم  

  آن است که صفت به موصوفش اضافه شود: سارق البیت اضافه لفظی:

» جـار  بیـت «در تقدیر، » بیت جاٍر«هم می گویند؛ زیرا در آن نیت انفصال و جدایی نیست:  اضافه محضاضافه معنوي را 

گویند؛ زیرا در تقدیر، منفصل است: هذا ضارب زید ؛ بنـابراین   نیست، برخالف اضافه لفظی که آن را اضافه غیر محض می

  تقدیر بوده: هذا ضارب زیداً

  اضافه معنوي

 اضافه معنوي:

  است و این در صورتی است که مضاف الیه جنس مضاف را بیان کند:  منـ به معنی 

  خاتم ذهبٍ

  ظرف مضاف باشد:  ،مضاف الیه که است و این در صورتی است فی به معنیـ 

  صاله العصر، درس المساء

  مضاف باشد: یا شبه مالک مالک  ،است و این در صورتی است که مضاف الیه المبه معنی ـ 

 عبد زید ، کتاب اخیک

  اسمهایی وجود دارند که دائم االضافه هستند: ـ 

   و ...  ، معاي ،، کلتا، جمیع، بین، لدي، لدنکل، بعض، غیر، سوي، کال

»پذیرندب جایز است که در نیت اضافه شوند و مضاف الیه آنها حذف شود و خود آنها اعراب تنوین دار» کل، بعض، مع و اي:    

  ـ ایاً ما تدعوا فله االسماء الحسنی جاؤوا جمیعاً بعضهم علی بعضٍ ـ فضّلنا ـ حی کلٌ
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  یمین، شمال) و بعضی کلمات مانند: دون، قبل و بعد: لف، امام، فوق، تحت،ـ جهات ششگانه (خ

ـ هاي معرب جایز است که تنوین بپذیر ـ اگر مضاف الیه آنها حذف شده باشد مثل بقیه نکره د و مبنـی بـر ضـم شـوند و     ن

او مـن  مات الـوزیر قبـلُ     ـ کنت قبالً مجتهداً: معرب بدون تنوین حساب شوند مثل اینکه مضاف الیه آنها ذکر شده باشد

  قبلَ و مات الوزیرُ ـ مات الملکقبلُ 

  حسبفاگر منقطع باشد مبنی بر ضم است: قبضت درهماً  حسبـ 

باشد و در این حال بهتر است کـه مبنـی بـر    » ما یا لیس«شود مگر اینکه مسبوق به  اضافه منقطع نمیاز هرگز  غیراما ـ 

ال غیرُ دراهم لیس أو ضم باشد: لی عشره  

شود و آن یا نکره است: جاءنی رجلٌ ذو  جز به اسم جنس ظاهري که صفت نباشد اضافه نمی »صاحب«به معنی  ذو :نکته

  جاء نی الرجل ذو المالِ یا معرفه:؛   مالٍ

بـه آن  بر تمییز منصوب می شود؛ و اگر اسمی  ه بناک »وهدغُ«به اضافه بیاید مجرور می شود مگر  لدنآنچه بعد از  :نکته

) مراعات اصل: لدن غدوه و عیشه بنا بر  بر عطف از نظر لفظ جایز و جر آن عطف شود نصب آن بنا عیشه)  

  آنچه به جمله اضافه می شود               -2

  ا، اذالم إذ،ظروفی که اضافه آنها به جمله خبري واجب است: حیث، 

  ا کتبتی باشند: کتبت لمو اینها وجوباً مبنی هستند براي اینکه نیازمند جمله م

   :می شوند هسمیه و فعلیه هر دو اضافابه جمله هاي  »حیث و اذ« نکته:

  ـ فررت إذ الجنود غافلون  نزلت حیثُ االمیرُ نازل

»مختص جمله فعلیه هستند. اما » ا و اذالم»اگـر چـه بـر سـر      می شـود  با مستقبل استعمال » اذا«فقط با ماضی و » الم

  د؛ زیرا در این حال معنی مستقبل می دهد.ماضی بیای

  گاهی به جمله اضافه می شوند و گاهی به مفرد: » مذ و منُذ«ـ 

ه منذ یومین   ما رایته مذ رحلَ ـ  ما رایتُ

  ـ ظروف زمان مبهم متصرف جایز است که به جمله اضافه شوند: 

منهزم حینَ الجیش ـ  اقدمت  جاء زید یوم جئت  

  مضاف بر جمله فعلیه اي که با فعل مبنی آغاز شده باشد مبنی بودن است چه بنایش اصلی باشد و چه عارضی: ـ بناء ظرف
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  علی حینَ عاتبت المشیب علی الصبا  ـ  علی حینَ یستصبینَ کلَّ حلیمٍ

  جمله اي که با فعل معرب آغاز شده باشد و نیز با جمله اسمیه، معرب است:

  هیجنی ـ  ألَم تَعلم أنّنی کریم علی حین الکرام قلیلُاذا قلت هذا حینَ أسلو ی

  اضافه لفظی   -3

  اضافه وقتی لفظی است که اسم اول صفت و اسم دوم معمول آن صفت باشد و این در سه مورد است: 

. صیغه مبالغه نیز چنین است، شرّاب العسلِ سارقُ البیت ـ اضافه اسم فاعل به مفعولش : جاء  

  مفعول به نایب فاعلش: هذا مسروقُ البیتـ اضافه اسم 

  ـ اضافه صفت مشبهه به فاعلش: انت الکریم االصل

  اگر قرینه اي وجود داشته باشد می توان مضاف را حذف کرد: جاء ربک (امرُ ربک) نکته:

ید و رجـل مـن   توان حذف کرد و مضاف به حال خود باقی بوده و تنوینش حذف می شود: قَطع اهللا  مضاف الیه را هم می

  قالها (قطع اهللا ید من قالها و رجل من قالها)

شرط است در اسم فاعل و اسم مفعول که در اضافه لفظی به معنی حال یا آینده باشند، زیرا اگر بـه معنـی ماضـی     نکته:

ك االمیـر) اضـافه   باشند (باري الوجود) یا به معنی استمرار (حامی العشیره) یا مانند اسماء موصوف (کاتب القاضی، مملـو 

  معنوي است.

  ـ اما صفت مشبهه اضافه اش لفظی است زیرا براي ماضی معین نشده است.

  بر مضاف، در اضافه معنوي ممتنع است: منزل االمیر» ال«ـ دخول

  وجود داشته باشد: » ال«اما در اضافه لفظی جایز است، به شرط این که در مضاف الیه 

  انت المتبع الحقِ

  وجود داشته باشد: » ال«ضاف الیه به آن اضافه شده است یا در آنچه م

  انت المکرم غالمِ االمیرِ

  یا اینکه مضاف مثنی یا جمع مذکر سالم باشد: 

  الفاتحا دمشق خالد و ابوعبیده ـ الساکنو بیروت آمنون
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  توابع :  یازدهمگفتار 

  نعتبند اول:   

  د داللت می کند...عبارت است از تابعی که بر صفتی از صفات منعوت خو

  هذا ثوب ممزّقٌ

  نعت بر چند قسم است:

  نعت حقیقی : آن است که صفت متبوع خود را معین می کند... -1

ك الکریمجاء والد  

  نعت سببی : آن است که صفت یکی از متعلقات متبوع خویش رابیان می کند.. -2

  هذهب أخوك الفاضلُ معلم

  اغراض نعت:

  در صورتی که متبوع معرفه باشد... جاء زید الفاضلُ براي توضیح منعوت  -الف

  براي تخصیص منعوت در صورتی که متبوع نکره باشد.....جاء رجلٌ عالم -ب

  براي مدح منعوت...... بسم اهللا الرحمن الرحیم -ج

  براي مذمت منعوت.... اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم -د

  از سوي دگر نعت بر دو قسم است:

  موول به مشتق یا در معنی مشتق -2ق  نعت مشت -1

  نعت مشتق

  اسم فاعل.... جاءنی رجلٌ فاضلٌ -الف

  اسم مفعول .... حانَ المؤعد المضروب -ب

  صفت مشبهه ... التقیت لرجلّ شریف النسب -ج

  أفعل تفضیل.... تبعت الطریق َ األقوم -د

  نعت مؤول به مشتق:

  تی هذااسم اشاره غیر مکانی... صادقت الف -1
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  موصولی با الف والم... عرفت العالم الذي اخترع الحاکی -2

  هاسم عدد.... رأیت رجالً ثالث -3

  اسم نسبت ... شاهدت رجالً لبنانیاً -4

  اسم جامدي که بر معناي مشتق داللت کند.... لرجل الثعلب مکروه -5

  ذو یه معنی صاحب... هذا رجلٌ ذو فضلٍ -6

  حقیقی با منعوت: پیوند و ارتباط نعت

  در چهار مورد از منعوت خود تبعیت کند...

  از نظر اعراب ( رفع و نصب و جر) ... هذا رجٌل عالم ، رأیت رجالً عالماً -الف

  از لحاظ نکره بودن... جاء زید الفاضلُ -ب

  بروندر مفرد و مثنی و جمع بودن... المؤمنُ الصابر ، المؤمنان الصابران ، المؤمنون الصا -ج

  هفاضل هاز نظر مذکر و مؤنث بودن... جاء رجلٌ فاضلٌ ، جاءت امرأ -د

  ارتباط نعت سببی با منعوت خود:

  نعت سبی همیشه مفرد است... جاء الرجل الفاضلُ أبوه  ، جاء الرجالن الفاضلُ أبواهما -الف

  أمه هجاء الرحل ُ الفاضل نعت سبیی از نظر جنس تابع ما بعد خود است.... جاء الرجل الفاضلُ أبوه  ، -ب

  نعت سببی از لحاظ اعراب بر معرفه و نکره بودن ، تابع ما قبل خود است.. -ج

  جاء الرجل الفاضل أبوه  ،  جاء رجلٌ فاضلٌ أبوه

  مطابقت نعت و منعوت مشروط بر آن است که مانعی از مطابقت وجود نداشته باشد نکته:

  رایت امرأه صبورآً افضل َ من هند

  : هرگاه منعوت جمع مذکر سالم باشد مطابقت آن با نعت الزم است...ته نک

  جاء اللبنانیون الفاضلون

: هرگاه منعوت جمع برا ي عاقل و ملحق  به جمع مذکر سالم ( بنین ) یا جمع مکسر ( رجال ) یا جمع مؤنث سالم نکته

  ( مؤمنات) باشد نعت دو وجه است :  

  . البنونَ الصالحونَ     ،    الرجال المحسنونَمطابقت نعت و منعوت  ... -الف
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  ه،  الرجال المحسن   هجایز است نعت بصورت مفرد مؤنث عنوان شود....  البنون الصالح -ب

  : هرگاه منعوت نعت براي  عاقل باشد دو وجه است: نکته

  هنعت بلفظ مفرد مؤنث ... اشتریت کتُباً کثیر -الف

  .... اتْبعت کُتُباً کثیراتنعت بصورت جمع مؤنث سالم  -ب

  حاالت نعت سببی :

  مقرون به ضمیر منعوت یا مضاف به چیزي باشد که در آن ضمیر موجود است.  -الف

در چنین حالتی نعت در اعراب و تعریف و تنکیر از ما قبل خود متابعت می کنـد و در مـذکر و مؤنـث و افـراد و تثنیـه و      

  جمع با منعوت مطابقت ندارد....

  اء الرّجلُ الفاضلُ معلمهج

  نعت مقرون به ضمیر منعوت نباشد که همانند نعت حقیقی خواهد بود .... -ب

  النسب هالکریم هرأیت الفتا

  نعت از لحاظ لفظ:

  هنعت مفرد... نعتی که جمله یا شبه جمله نباشد ... فیها عینٌ جلری-1

  تق باشدشرایط این نعت آن است که مشتق وصفی یا جامد مؤؤل به مش

  شامل نعت در: نعت مشتق

  اسم مبالغه و تفضیل -صفت مشبهه –اسم فاعل  –اسم مفعول 

سعید ، هذا رجٌل صابرٌ، مشهور  

  که شامل: نعت جامد مؤول به مشتق

  مصدر ، اسم موصول الف و الم دار ( الذي و مشتقات آن) ، اسم اشاره

  اسمهایی که به معنی صاحب (ذو) و اسم منسوب وعدد

  نعت جمله: که سه شرط دارد -2

  منعوت آن نکره باشد ...  -الف

  رأیت رجالً یصلّی
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  جمله نعت باید داراي ضمیر باشد که آن را با منعوت یا موصوف پیوند دهد -ب

  واتقوا یوماً تُرجعون فیه

  جمله نعت باید خبري باشد نه انشائی .... -ج

  ون این جمله انشائی استچ  هیعنی غلط است اگر بگوئیم... مررت برجل أضرب

  نعت شبه جمله : که دو شرط دارد -3

  منعوتش باید نکره باشد –الف 

  خود شبه جمله باید داراي معنی تام و کامل باشد.... -ب

  رجلٌ عند الباب ینتظرك

  است: استثناء مورد 4آنچه در مورد مطابقت نعت با منعوت گفته شد در 

  سان است...صفت هایی که مذکر و مؤنث آنها یک -1

  صفت بر وزن فعول داراي معناي فاعلی .... صبور، شکور -الف

  صبور ههذا رجلٌ صبور......   هذه امرا

  صفت بر وزن فعیل داراي معنی مفعول... جریح ، قتیل -ب

  جریح ههذا رجلٌ جریح.......  هذه امرأ

  صفت هایی بر وزن مفعیل... معطیر ، مسکین -ج

  هذه امرأه معطیرهذا رجلٌ معطیر ....... 

  مصدري که از افعل ثالثی گرفته شده و صفت هستند... -2

  عدلٌ ههذا شاهد عدلٌ ....... هذه شاهد

......هاتان شاهدتان عدلٌ   هذان شاهدان عدلٌٌ

  هر نعتی که براي جمع غیر عاقل بیاید به دو صورت مفرد مؤنث یا جمع می آید... -3

  ...... أنهار جاریات هأنهار جاری

  نعتی که براي اسم جمع می آید... -4

  إنّ بنی فالنٍ قوم صالح    .......  انّ بنی فالن قوم صالحون 
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  صفات متعدد

  هرگاه نعت متعدد باشد و معنی و لفظ مختلف ، الزم است صفات را با حرف عطف از هم جدا نمود

  مررت برجاِل کاتبٍ و فقیه و شاعرٍ

متعدد باشد ، جایز است برخی بر برخی دیگر بواسطه عطف مرتبت گرددو یـا مـی تـوان    اگر چنانچه منعوت مفرد و نعت 

  حرف عطف را نیاورد....

  جاء زد العالم الفقیه الشاعرُ

  : تقدیم نعت بر منعوت بطور مطلق جایز نیست اما فاصله بین نعت و منعوت تا زمانی جایز است که نعت براي مبهم نباشد...نکته

  کریم....مررت بهذا ال

  در اینجا کریم صفت براي اسم اشاره مبهم قرار گرفته لذا در آن فاصله جایز نیست ...لذا نمی توانیم بگوئیم...

  مررت بهذا الیوم الکریم

  : در صورت فاصله افتادن بین نعت و منعوت تکرار ال و اما بین نعتها در حالی که معطوف به واو باشد الزم است....نکته

 هذا یومو ال بارد ال حار  

نکته: حذف منعوت ( موصوف) زمانی که قرینه اي بر حذف داللت نماید جایز است و شرط اسـت در محـذوف کـه نعـت     

  صالحیت آمدن با فاعل را داشته باشد....

  مررت برجلٍ راکباً صاهالً ...  صاهال ً نعت که همراه فاعل راکب آمده که اصل فاعل ، راکب الفرس بود.

  ینکه منعوت مجرور به من یا فی میباشد...یا ا

منّا ظعنَ و منّا امام ... که به تقدیر  ... منّا فریقٌ ظعن و منّا فریقٌ أقام  

  تاکید  :  بند دوم

  تابعی است که پس از متبوع خود ( مؤکّد) البته بري تقویت و تثبیت حکم می آید ..

  .تاکید فقط در اعراب از متبوع خود تبعیت می کند..

  کلّهم أجمعون... کلهم در اینجا بعنوان تاکید می باشد. هفسجد المالئک

  تاکید دو نوع است:

  تاکید لفظی : یعنی تکرار همان لفظ اول یا تکرار عین لفظ نخست... -الف
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  اهللا اهللا فی القرآن .... سمعان سمعان

- تاکید لفظی براي فعل .... الناس خلقوا خلقوا احرار  

  براي حرف .... ال ال أتأخر عن الموعدتاکید لفظی  -

  تاکید لفظی براي جمله.... سأحضر فی موعدي  سأحضر فی موعدي -

  نکته: نوع دیگر تاکید لفظی تاکید ضمیر است ... انّک انت غالم العیوب

  که به توسط ضمیر مرفوع منفصل و هر ضمیر متصل مرفوع یا مجرور تاکید می شود...

  هو قمت أنا ... مررت به

  تاکید معنوي: تاکیدي است که احتمال متعلقات ما قبل خود را که ممکن است به متبوع اضافه گردد برطرف سازد.. –ب 

ه جاء األمیر نفس 

  انواع تاکید معنوي

  تاکید نسبت و الفاظ آن در نَفْس و عین .... -1

  با این دو لفظ مفرد و مثنی و جمع تاکید می شود

  اظ آن ...تاکید شمول و الف -2

جمیع ، عام ، أجمع ،   هکال ، کلتا ، کلّ

  حکم لفظ نفس و عین:

  این دو لفظ مفرد و تثنیه و جمع را تاکید می کند و بر ضمیر مؤکد متبوع اضافه می شود..

ه أو عینُه ...... جاء الرجالن أنفسهما جاء الرجلُّ نفس  

  صورت نفس و عین بصورت جمع أنفُس و أعین استعمال می شود نکته : هرگاه مؤکد متبوع تثنیه و یا جمع باشد در این

  نکته: مجرور ساختن نفس و عین توسط باء زائد جایز است... جاء الزید بنفسه

نکته: هرگاه ضمیر مرفوع متصل ( بارز و مستتر) بواسطه عین و نفس تاکید شود ، اول آنرا بر ضمیر رفـع منفصـل مؤکـد    

  ن تاکید می نمائیم...کرده و آن گاه با نفس و عی

  قوموا انتم انفسکُم

  و اگر تاکید براي جمله منصوب یا مجرور متصل  یا تاکید بغیر نفس و عین براي ضمیر مرفوع باشد رعایت فاصله الزم نیست.. - 
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  صدیقهم أنفسهم .... مررت بهم أعینهم  

  کال و کلتا :

  کال مثناي مذکر و کلتا مثناي مؤنث را تاکید می کند

  دو لفظ براي کاربرد در تاکید معنوي باید به ضمیر مطابق  با مؤکد متصل باشد...این 

  األخوان کالهما الصالحان ... اُحب والدي کلیهما ... مررت یاُختی کلیتهما

  ( یعنی الف و نون در حالت رفع و یاء و نون در حالت نصب و جر)

  اگر به اسم ظاهر اضافه شوند باز هم همان معنا ي تاکیدي را دارند.   نکته: لفظ کال و کلتا از اسماء دائم االضافه اند ، 

  ولی دیگر لفظ تاکیدي نیستند بلکه بر موقعیت ، اعراب و نقشهاي گوناگون می گیرند...

  نجح کال الطالبین  .......    نجحت کلتا الطالبتین

  .... رأیت کلتا الطالبتین  رأیت کال الطالبین ...

  :هعام کل و جمیع و

  فایده تاکید آن نشان دادن احاطه و شمول و فراگیري است.

با این الفاظ هم مفرد و هم جمع تاکید می شود و باید به یک ضمیرکه از نظر مفرد و جمع بودن و از لحاظ مذکر و مؤنث 

  بودن یا مؤکد مطابقت دارند اضافه شوند.

  ر رمضاناحب المسلمین کلهم ....... قرأت القرآن کلّه فی شه

  ....... سلمت علی طلّاب الصف عامتهم هالمؤمنون جمیعهم اخو

  أجمع ، جمعا ، أجمعون ، جمع

  این چهار لفظ تاکید معنوي براي تاکید مفرد و جمع بکار می رود و ضمیري هم به آم نمی چسبد....

  جمعاء هالبقر هقرأت القرآن أجمع ...... حفظت سور

  أحب المسلمین أجمعین

  کلّهم أجمعون ه: کاربرد این کلمات به عنوان تأکید پس از لفظ کلّ است ... فسجد المالئکنکته

  نکته: اسم ظاهر فقط با اسسم ظاهر تاکید می شود پس نمی تواند با ضمیر تاکید گردد..

  جاء علی نفسه .....که گفته نمی شود ... جاء علی هو
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  بدل:  بند سوم

   بدل عبارت است از هر تابعی که:

  ـ عین متبوعش باشد: قدم خالد اخوك ـ اطاع حتی الموت موت الصلیب

  ـ یا جزئی از آن: طاب اخوك قلبه ـ اکلت الرغیف ثلثه

  ـ یا یکی از مشتمالت آن: اعجبنی اخوك علمه ـ افادنی الخطیب خطبتُه

ملفوظ یا مقدر: هللا علیکم حج البیـت  بدل بعض از کل و بدل اشتمال محتاج به رابط هستند و رابط عبارت است از ضمیر 

  من استطاع الیه سبیالً

  بدل کل از کل محتاج به رابط نیست؛ زیرا خودش در معنی مبدل منه است.

  جانشین ضمیر می شود و مبدل را به مبدل منه مربوط می سازد: » ال«گاهی  نکته:

( هدی) قبلتُه الید  

  ذکر نشده است و مقدر هم نیست: گاهی بدل بعض آورده می شود و با آن ضمیري 

اال هند ما جاءنی احد  

  اگر مبدل منه داراي حرف شرط یا استفهام باشد آن حرف با بدل هم ظاهر می شود: نکته:

متی قمت إن لیالً او نهاراً أقوم ـ کیف انت أصحیح ام سقیم  

  ر باشد: منه جایز نیست مگر اینکه مجرور باشد یا بدل ضمی تصریح عامل مبدل نکته:

  استعنت بزید بأخیک ـ آمنت باهللا به وحده 

  ـ بدل جز در اعراب، متابعت مبدل منه را نمی کند.

  معرفه بدل معرفه می شود: جاء خالد اخوك      نکته:

  معرفه بدل نکره می شود: الفعل القسمان: الجامد و المشتق

  مررت بزید رجلٍ عالمٍنکره بدل معرفه می شود به شرط اینکه نکره موصوفه باشد: 

  ضمیر بدل اسم ظاهر می شود: رایت اخاك ایاه      نکته:

  اسم ظاهر بدل ضمیر غایب می شود: رایتُه اخاك

  ضمیر بدل ضمیر می شود اگر هر دو ضمیر منصوب باشند: رایته ایاه
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  فعل بدل فعل می شود اگر در زمان و معنی متفق باشند: قام زید ذهب نکته: 

  سم شبیه به فعل هم می شود: زید متَّقٍ یخاف اهللافعل بدل ا

  جمله بدل جمله می شود اگر در اسمیه و فعلیه بودن متحد باشند:  نکته:

  هو اهللا احد اهللا الصمد ـ ارحل عنا التقیمنّ عندنا 

  جمله بدل مفرد می شود: عرفت زیداً ابو من هو    نکته:

  ه االخالصمفرد بدل جمله: قلت: ال اله اال اهللا کلم

  در جمله کلمه بدل محذوف از کالم هم می آید:  نکته:

  لم یذهب اال زید ـ ال اله اال اهللا ـ زیداً اضربه

  نکته: از انواع بدل آنچه در اسمهاست در افعال و جمله ها نیز صدق می کند: 

  فعل بدل فعل به عنوان کل بدل کل: متی تأتنا تلمم بنا  

  لنها یستعن بنا یعنبدل اشتمال: من یصل ا

  بدل بعض از کل: إن تصلّ تسجد هللا یرحمک

  عطف  بند چهارم:   

  عطف بر دو نوع است: عطف بیان و عطف نسق

  تابع جامدي است که مشهورتر از متبوعش باشد : جاء صاحبک زید  عطف بیان:

  احکام عطف بیان با متبوعش، مثل احکام نعت حقیقی با منعوت آن می باشد.

  عبارت است از تابعی که بین آن و متبوعش یکی از حروف عطف آمده باشد: نسق: عطف 

 ال عمرو ـ  جاء زید وعمرو جاء زید  

ـ شرط صحت عطف بیان این است که عامل متوجه به معطوف یا آنچه به معنـاي معطـوف اسـت باشـد: ذهـب       •

ه ـ قام یوسف أنا. (عامل متوجه  می باشد. ق» تاء«االمیر و خادم.( ام یوسف و قمت  

ها  دانیم و آن را از باب عطف جمله اگر توجه عامل به معطوف یا مرادفش درست نباشد عامل موافق آن را مضمر می نکته:

  کنیم:   حساب می

و لیقم زید ـ قم انت که در تقدیر چنین است: أقوم انا و یقوم زید و زید ـ قم انت أقوم أنا و زید  
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ت که فقط در اعراب از معطوف علیه پیروي کند، اما در غیر این مورد اختالف آنها جایز است: جاء ـ شرط معطوف این اس

  عبد اهللا و مریم ـ جاءت مریم و عبداهللا

عطف بر ضمیر متصل مرفوع بارز یا مستتر درست نیست مگر بعد از تاکید آن به ضمیر مرفوع منفصل: قمـت انـا و    نکته:

  اخوك

  معطوف و معطوف علیه فاصله اي باشد و فاصل هر چه می خواهد باشد:  یا بعد از اینکه بین

و عمرو ـ ما اشرکنا و الآباؤنا ـ قم انت الیوم و الخادم سافرت  

  اما ضمیر متصل منصوب و ضمیر منفصل بدون این شرط به آن عطف می شود:

ـ ایاك و االسد رایتُک و زیداً ـ ما قام اال انا و عمرو  

به ضمیر مجرور چیزي عطف شود اعاده عامل چه اسم باشد چه حرف واجب است اگر چه فاصـله اي بـین آنهـا     اگر نکته:

باشد: رغبت فیه و فی حدیثه  ـ المال بینی و بین زید  

  اگر براي عطف به مجرور استعمال شده باشد: » حتی«همچنین 

  أحسن الی الناس حتی الی اعدائک

  تفق باشند به خاطر مناسبت جایز است: ـ عطف بین دو فعل که در صیغه م

  تکلّم و اجاد ـ یحیی و یمیت

توان آنها را به هم عطف کرد: اقتربت الساعه و انشقَّ القمر  ـ اگر دو جمله از نظر خبري و انشایی متفق و یکسان باشند می

  ـ کلوا و اشربوا والتسرفوا
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  سؤاالت تستی

  ؟  "ودالم الجح "عین عبارت التی جاء فیها  -1

  لتدرس هنا ه)فاطم2    )انّ األبرارلفی نعیم 1

 )لمل آمن الکفار4    )لم یکن اهللا لیغفر لهم3

    ؟  هعین الصحیح فی النسب -2

  ) دنیا : دنیائی4  ) األخ : األخی3  ) القاضی : القاضی2  )أب : أبی 1

   ؟   "إنّ... "عین  الجائز فی تقدیم الخبر  -3

1لعجباً)فی قول2    )عند اهللا الثواب ک  

  و االُولی ه) لنا لآلخر4    )فی الحانوت صاحبه3

  ؟"إال اهللا لفسدتا  هلو کان فیهما آله " هالکریم هفی اآلی "الّا  "عین نوع  -4

  )زائده2    ) استثنائیه1

  ) فصل خبر و قصر و توکید4    غیر هبمنزل ه)صف3

    عین الخطاء عن فعل التعجب ؟  -5

1! هالعافی ) ما الذ2ّ    )أکرم بزینب!  

  ) ما أسعداً إنساناً یخاف اهللا!4    )ما أعلم تلمیذا3ً

    ؟ "یا حسین ابن عمی! " هالتالی هعین الصحیح عن إعراب المنادي فی العبار -6

  ) منصوب وجوبا2ً    ) مبنی علی الضم وجوبا1ً

  )مبنی علی الضم جوازا4ً    )مرفوع أو منصوب جوازا3ً

  ؟ "ما راسب إخوانک فی االمتحان "علی التّوالی  "خوانإ"و  "راسب  "عین الصحیح عن  -7

  فاعل و قد سد مسد الخبر-)مبتدا2  مبتداي مؤخر   –)خبر مقدم 1

  خبر و ساد مسد الفاعل -) مبدا4    خبر –)مبتدا 3

  التی الجواب فیها فعل مرفوع ؟  هعین العبار-8

  ) رب انصرنی فال اُخذل2    )أال تأتینا فتري مشاکلنا1

  ) صه أحسن إلیک4    صه فأسمع کالمک )3
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    عین الصحیح فی المفعول له؟   -9

  ) اُحببتُک تعظیماً منک العلم2    ه) أتیتُک حاج1

  ) ال أقعد الجبن عن الحرب4    علماً ه) سافرت الی المدین3

  عین الخطاء فی أفعال القلوب ؟  -10

  ه) علمت أیهم کاتب2    ه) حسبت مریم کاتب1

  ه) مریم حسبت کاتب4    هننت کاتب) مریم ظ3

  عین الخطاء؟   -11

اي4  ) أکرمتُک إیاك3  ) أکرمتُک انت2  )أکرمتُک أنا1 إی أکرمتُک (  

    لها محلّ من اإلعراب؟  هعین ما جاء فیه جمل -12

  الصلحاء ه) تمسک بالصدق فانّه زین2    ) تا اهللا ألکیدنّ أصنامکم1

  ذا یوم ینفع الصادقین صدقهم) ه4    ) قد أفلح من تزکّی3

  عین الصحیح فی إعراب المضارع؟  -13

  ههائل ه)علمت أن یکونُ هناك معرک2  ) هیوا إلی المجد فنخِّلد ذکراکم1

صیبوا فالحا3ً   ) إتقّوا ربهم فتنجحوا4  )صبراً فی مجال الجهاد فَتُ

  عین الصحیح فی عمل المصدر؟  -14

  ه)سررت من معاشرتک هذا العالم الحسن2  قراء) یعجبنی أکرامک الکثیرُ الف1

  ) فرحتنی اُعمالُهم الحسنات و هم شباب4  ه)فرحت من نیلک الجوائزالثمین3

    ؟ "کم "عین الخطاء فی إعراب  -15

  ) کم کانت أخواتک ؟..... خبر الناسخ2  التفت؟ ... مفعول مطلق ه) کم التفائ1

  )کم یوماً صمت؟.... مفعول به4  ؟ ... مبتداه) کم طبیباً فی المدین3

  عین المفعول المطلق؟  -16

  هطلب ه) أنذرت ثالث2    ) أنذرتک ثالثا1ً

  ) طالعت ثالثاً من الصحف4    أیام ه) صمت ثالث3
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    عین الخطأ؟   -17

  )نجحت الطالبتان و فرحتا2    ) نجحت و فرحتا الطالبان1

 تان)نجحتا و فرحت الطالب4    ) نجحت و فرحت الطالبتان3

  التی لیس فیها الحال؟   هعین العبار -18

  )جاء المعلم و الطالب بعده2    )أخذت الکتاب فی النحو1

  الدرس ه) علّمت اُختی بعد مطالع4  ) رأیت طفالً فی الشارع یرکض3

  عین الصحیح فی باب االستثناء؟   -19

  ) ععاد المسافر غیر أخی2  هألّا فالن هخائب ه) رجعت الطالب1

  )ما قامت ألّا قیاماً واحدا4ً    یبوا ألّا طالب واحد) لم یج3

  ؟  "التقیت بِ..... "عین الصحیح للفراغ :  – 20

  ) الشاعرتین الکریمتی األب2    ) الشاعرین الکریم أبیها1

  ) الشاعرتین الکریم األب4ِ    ) الشعراء الکریم األب 3

  عین الخطأ؟   -21

قین الفقراء أمس ه) أنشدت قصید1 اهللا2  للمتصد لستُم شاکرین آالء (  

3اإللهی لشعبه هو کرام ه)هذا هو الذي مبتغی عز4ّ  ه) ما کنّا شاکرین النعم  

    التی لم یستعمل فیها المفعول المطلق ؟  هعین العبار -22

  رأساً ه) ضرب االعب الکُر2    ) إنتظرتک ذهابک و إیابک1

  الذي أخلصته لربی) هذا هو االخالص 4  ) قلت ذلک القول فهلّا سمعت3

  عین الصحیح فی المفعول له؟ -23

  )اُدرس بجد نجاحاً فی االمتحان2  منک ه) أتغاضی عن هفواتک رغب1

  تسلّقت الجبال ه) طلباً للنزه4  منه ه) ساعدت المظلوم استغاث3

  عین الخطأ؟  -24

ه ؟1 ک فهمتک فهمتَه ؟2    ) أ درسأ درس (  

  سک فهمتَه؟) هل در4    ) هل درسک فهمته؟3
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  ؟  هعین الصحیح فی الندب -25

  فی العلم! هالرغب ه) وا معلماه من ضآل2    األعداء! ه) وا یوسف من کثر1

اه من قل4ّ  المسلمین األُولی ! ه) وا من غضب قبل3 ا اُمإنصافی! ه) هی  

  ؟  هفجائی "إذا "عین ما یصح فیه تبدیل الفاء ب  -26

  ) إن تعکفی علی العلم فلن تخسري أبدا2ً  رّها) إن تزرع الفتن فأنت تحصد ش1

  ) ما تحفظی فی صغرك فیفیدك فی کبرك4  ) من یجتهد فهو من الناجحین3

  )83( سراسري   للجنس؟   هعین الخطأ فی ال النافی -27

  السائل مذموم بیننا ه) ال إجاب2  بیننا ه) ال مجیباً علی األسئل1

  ک فی النوائب) ال أخا ل4  ) ال وضیع نفس خلقه محمود3

    عین ما لم یستعمل فیه المفعول فیه ؟   -28

  المغرب فصلّیتها ه) جئت صال2  کتاب هصفح ه) انتظرت قراء1

  ) نمت ذهابک و إیابک4  ) قصدت مقصد العظماء فی حیاتی3

29- ن واو المعی؟  هعی    

  ) کلّ امرئ و الموت یلتقیان2  ) رأیتک و القمر ولکّنک أجمل1

  ) ال تنه عن الخلق و تأتی مثله4  هو ترض الذل ) ال تبغ الجهل3َ

  ؟ "هللا دره شاعراً " هشاعر فی الجمل هما هو سبب النصب لکلم -30

  )المفعول المطلق4  ) التمییز المحول3  ) المفعول به2  ) التمییز غیر المحول1

    ؟  "فی الشک هنوم علی الیقین خیر من الصال " هلماذا جاء المبتدا منکرا فی الجمل -31

  ) الن المبتدا مقدم 2    هعام ه) النه نکر1

  هموصوف ه) الن المیتدا نکر4    ) الن الخبر مقدم 3

  ؟ "نزال " هما هی کلم -32

  )المنادي المندوب4  ) المنادي3  ) فعل االمر2  ) اسم الفعل1
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  ؟"جاءنی مسرعاً رجلٌ "فی  هلماذا جاء صاحب الحال نکر -33

    الحال تقدمت علی صاحب الحال) الن 2     ه) الن الحال نکر1

  ) الن الحال مفرد4    ه) الن الفاعل نکر3

    عین الفعل الناقص من النواسخ ؟  -34

  ) أال تبرح إلی مکان عملک2  ) أال یفتأ الناس جمیعهم یدافعون عن الباطل؟1

هر مذ کان یتّهم و هو مظلوم3 فی العلم هعریق ه) صار الحکم إلی اُسر4  ) الد  

  لصحیح ؟  عین ا -35

  ) جاء الطالب هو و بدأ بالدرس2    ) جئت نفسی و لم أره بعد1

  )هو رغب عنها هی و أنا راغب فیه هو4    ) رغبت عن المنهجین هما3

  عین ما لیس فیه الحال ؟   -36

    ه) تم میقات ربه أربعین لیل2    جوداً "حاتم ") انت 1

  من خلقت طیناً) أ أسجد ل4  ) وجدنا کتاباً نبحث عن مناهج النقد3

  عین الخطأ؟   -37

  ) یا مریم بنت اُختی ، طوبی لک2  ) یا علی بنَ حسین ، اُدع لنا1

  ) یا علی ابنُ عمی ، اُدرس معنا4  اُعطی العلم ألّا قلیالً منکم ) ما3

  ؟ "ما کنت النسی عهدك  "ما هی الالم فی  -38

  م الجحود) ال4  ه) الم استغاث3  ) الم التوکید2  ) الم الجر1ّ

  ؟ "لم تذمونی و قد تعلمون صدق ودي  "ما الواو فی  -39

  ه) الواو الحالی4  ه) الواو العاطف3  ه) الواو المعی2  ه) الواو الزائد1

  ؟ "انت الکریم االصل "فی  هما هو نوع االضاف -40

  هالعلمی ه) االضاف4  الوصفیه ه) االضاف3  هالمعنوی ه) االضاف2  هاللفظی ه) االضاف1

  ؟  "علی حین عاتبت المشیب علی الصبا "منصوباً فی  "حین "لماذا قريء  -41

  هالمبنی ه) النه ظرف مبهم اضیف الی الجمل2    ) النه ظرف1

  ) النه منصوب بنزع الخافض4    ) النه المفعول به3
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  عین ما ال یوجد فیه الفاعل اسماً ظاهراً؟   -42

  ن امرُو أحسن إلی المسیء فلیتوقّع الخیر) إ2  ) إذا الصبر إصبح حلیفنا فسننتصر حتما1ً

  ) مارأیت أحداً أشد فیه اإلیمان منک4  بیننا ه) غیر متأمل هؤالء الطلب3

    عین الصحیح فی عمل شبه الفعل؟  -43

  سیرتُه؟ ه) أیها الشاب ! لی هذا المؤلف مذکور1

  ) أ أنتم منّاعون هؤالء الجالسون عن الحضور؟2

  کنّا سامعین قصص جداتنا؟) أ ال نعترف أننّا 3

 تمارینها من قبل؟ همدروس ه) أ ما کانت هذه القاعد4

  عین ما یمکن أن یکون من باب االختصاص ؟   -44

ین نقتدي فی الدراس ه) فهم جماع2  هلنا فی الحیا ه) أیها الشجعان أنتم اُسو1 هالمجد  

  هحرم و نحمی االُسرنذود ال ه) نحن جماع4  ) منّی أیها المسلم یستغاث فی النوائب3

  عین ما لیس فیه البدل ؟   -45

  ) الشاعر الجاهلی زهیر  صاحب هذا البیت2    ) المعلم جاء هذا ابنه1

  ه) یا ایها االنسان ما أضعفک فی الحیا4    ) أکرمته الفقیر فدعا لی3

  ؟ "إن العلم خدمته نفعک "فی  "العلم  "لماذا نصب  -46

  لمنصوب بنزع الخافض) النه ا2    )النه المفعول به 1

  ه) النه تمییز النسب4    ) النه مشغول عنه3

    ؟ "احبنی و اکرمانی أبواهم "فی  "ابواهم "الي  عامل یتعلق  -47

  ) ال یتعلق بشی ء4  ) اکرمانی و احبنی3  ) اکرمانی2  ) احبنی1

  ؟"یا رحیما قلبه  "فی  "رحیماً  " هلماذا نصبت کلم -48

    عن المنادي ه) النها نائب2    ) النها المنادي المضاف1

  ) النها المنادي المفرد4  ) النها المنادي المشبه بالمضاف3
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  ؟ "کیف عاد أخوك "لماذا تقدمت الحال علی عاملها فی  -49

  ه) الن الحال جامد2    ) الن الحال لها صدر الکالم1

  هبالواو الحالی ه) الن الحال لیست مقترن4    ) الن الحال مفرده3

50- " بام صرن لیالیا  –ت علی مصائب لو أنّها صت علی األیبن ا "صلخطأ فی مبنی للمعلوم للفعلین؟  عی  

ت مصائب علی لو أنّه 1 تهم علی اآلیام –) صبوا علی مصائب لو انّهم 2  صبام –) صبوها علی األیصب  

  صببنها علی األیام –لو أنهن ) صببن علی مصائب 4  صببتموها علی األیام –) صببتم علی مصائب لو أنّکم 3

  عین الخطأ فی الضمیر؟   -51

1علّم تلمیذه معلّم حاذق2    ) رضعت أوالدها االُم (  

 ) لم یزل رفیق ذویه الخیر4    ) علم أنّه التلمیذ حاذق3

  عین الخطأ؟   -52

  ) أیدنی الصادقون و أیدتهم2    ) أیدونی و أیدت الصادقون1

  ) أیدونی و أیدت الصادقین4    قون) أیدنی و أیدتهم الصاد3

  عین ما لیس فیه ممفعول به؟   -53

  ) اإلیمان و حسن الخلق فانّها سجیتان محمودتان2  هل سمعت منّا؟ ه) الکذب و الغیب1

  ) هل الیتیم أخذت بیده و ذهبت به ألی مأمن4  ) نحن ذوي اإلیمان أجدر النّاس بالعفاف3

  ر است؟  چه فعل و از کدام مصد "تر " -54

  ه) فعل امر از مصدر تر2َ  ه) فعل امر مفرد مؤنث غائب از مصدر تیر1

3ه) فعل امر از مصدر وتیر4    ه) فعل امر از مصدر إتار  

  چیست؟  "جاء الطالب کلهم  "در جمله  "کلهم  " -55

  ) تأکید معنوي4  ) تأکید حرفی  3  ) بدل 2  ) تأکید لفظی  1

  چیست؟  "ام علی قال االم "در جمله  "علی " -56

  ) بدل اشتمال4  ) بدل غلط3  ) بدل2  ) عطف بیان1
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  چیست؟   "وایوسفاه اغثنی  "در جمله  "یوسفاه  -57

  ) مناداي مضاف2    ) منادي شبه مضاف 1

  ) منادي نکره مقصوده4    ) منادي مندوب3

  ؟   هالعاطف "حتّی "عین  -58

  ) لم ینهض الولد لیکتب  واجبه حتّی ذهب الضیوف1

ف حتی خروج آخر الطلب2 لم الصه) الیترك المع  

  انتصار الحق هالمعرک ه) سنقاوم فی ساح3

  االستقبال حتی األطفال ه) دخل الضیوف إلی الضیوف إلی غرف4

  عین المفعول مطلق المؤکد؟  -59

    ) صبراً فی مجال الموت أیها البطل2    بتاتاً  ه) ال أدعوه إلی الضیاف1

  ) اُعجبت بکالمه عجباً ال یزول عنّی4  هالکذب شناء ) المؤمنون یکرهون3

  عین ما لیس فیه جواب القسم ؟ -60

  ) إن مارستم عملکم و اهللا تتقدمون2  ) إن تجتهد اُختک فو اهللا ال تسخر1

  ) لئن لم تعمل لتموت آجالً أو عاجال4ً  ) بحیاتک کیفما تدع ال أدعوك3

   



  فقه و مبانی حقوق اسالمی»   178«
 
 
 

 

  پاسخ تشریحی 

 صحیح است. 3)گزینه1

  صحیح است . در نسبت هرگاه یاء در مرتبه چهارم باشد هر دو صورت منصوب جایز است. 2نه ) گزی2

 تقدیم خبر واجب است 4و 3و  2جایز است ولی در گزینه  "ان  "صحیح است . چون تقدیم و تاخیر خبر  1) گزینه 3

  صحیح است . چون اگر استثناء بگیریم معنی جمله شرك آمیز می شود 3) گزینه 4

  نکره مختصه هستند 4معرفه هستند  و گزینه  2و  1صحیح است . چون  3گزینه ) 5

  صحیح است .  حسین منادي علم و مبنی بر ضم وجوباً 1) گزینه 6

  صحیح است.  2) گزینه 7

صحیح است.  فعل مضارع اگر در جواب طلب باشد و بعد از فاء سببیه و واو معیه بیاید منصوب می شـود بـه    3) گزینه 8

  ط اینکه طلب با اسم فعل نباشدشر

چون مصدر نیست منصوب نمی شود ودر تعظیماً نیز عدم اشتراك فعل با  هصحیح است.  در گزینه یک حاج 4) گزینه 9

  فاعل فعل است.

  هصحیح است . در اینجا تعلیق صورت گرفته و افعال قلوب نباید عمل کند لذا باید گفت ... علمت أیهم کاتب 2) گزینه 10

  صحیح است.چون در اینجا تاکید ضمیر مرفوعی باید با ضمیر رفع باشد. 4) گزینه 11

  صحیح است . 3) گزینه 12

  بعد از فعل یقین آمده و مخففه از مثقله است و فعل مضارع بعد از آن مرفوع می شود. "أن "صحیح است.  چون  2) گزینه 13

جوائز مفعول بـه بـراي مصـدر     3عمل نمی کند و در گزینه  صحیح است . گزینه یک مصدر موصوف شده ، 2) گزینه 14

  حسنات صفات أعمال است و باید تابع آن باشد. 4باید منصوب شود و در گرینه 

  صحیح است . چون داللت بر ظرفیت دارد 4) گزینه 15

  صحیح است 1) گزینه 16

باید یکی در اسم ظـاهر و دیگـر در ضـمیر    هردو فعل به فاعل احتیاج دارد و  3صحیح است.چون در گزینه  3) گزینه 17

  عمل کند

  صحیح است . واو در اینجا حرف عطف است و الطالب معطوف به معلم و مرفوع 2) گزینه 18
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  صحیح است. 3) گزینه 19

  صحیح است . 4)گزینه 20
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  ترجمه و اصول آنبخش دوم : 

  مقدمه

ترین معادل براي واژگان زبان مبـدأ، بـه طـوري کـه روش و      ترین و دقیق ارت است از یافتن نزدیکترجمه در اصطالح عب

  سیاق گوینده، حفظ گردد.

از آنجایی که یکی از فنون بسیار مهم، فن تارجمه عربی / فارسی است دراین مختصر تالش شده، قواعد مهـم مربـوط بـه    

  ترجمه آورده شود:

  اسمفصل اول:   

  ترجمه اسم گفتار اول :  

  هاي ملحق به مثنی ترجمه اسمبند اول:   

  اند مانند: ترجمه اسمهاي ملحق به مثنی یکی از دشواریهاي ترجمه است؛ زیرا تابع قاعده خاصی نیستند و اغلب سماعی

ت کـه  است. بر این اساس اسـ » بینی و دهان«است اما در اصل به معناي » بینی«: این واژه در ظاهر به معناي دو األنفان

  شود:   گفته می

  مات حتف أنفَیه (و یا) مات حتف أنفه؛ به مرگ طبیعی از دنیا رفت. 

: نماز ظهر و عصر را به جاي آوردیم.»ظهر و عصر«: به معناي الظُّهرانِ   ؛ صلَّینا الظُّهرینِ

  » شب و روز«: به معناي الحدثانِ

  »دو ماه محرم و صفر«: به معنی الصفَرانِ

  ، از این قسم اند.»فضل و ادب«: به معناي نِالعاطرا

  ترکیب موصوف، صفت و مضاف، مضاف الیه بند دوم:   

  ترجمه ترکیبی موصوف، صفت و مضاف، مضاف الیه از فارسی به عربی و بالعکس بسیار بااهمیت است: 

  ترتیب موصوف، صفت و مضاف، مضاف الیه در فارسی: 

  ه؛ اتومبیلِ زیبايِ مریم(مضاف ، موصوف) + صفت + مضاف الی -1

  مضاف + (مضاف الیه ، موصوف) + صفت؛ اتومبیلِ مریمِ زیبا -2

  و اکنون مقایسه آن در عربی: 
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1- الجمیله مریم هار (مضاف ، موصوف) + مضاف الیه + صفت؛ سی  

2- الجمیله مریم اره مضاف + (مضاف الیه ، موصوف) + صفت؛ سی  

  نکته:  

  الیه فارسی، در عربی موصوف و صفت است: گاهی مضاف و مضاف 

 االیرانی مرکزيِ ایران: البنک المرکزي ؛   بانک  پارلمانِ ایران: البرلمان االیرانی  

گاهی ترتیبِ فارسیِ [(مضاف ، موصوف) + صفت + مضاف الیه] در ترجمه به عربی به صـورت موصـوف و صـفت و جـار و     

  مجرور ترجمه می شود: 

می للقدسِ (و یا) یوم القُدسِ العالَمی روز جهانیِ    قدس: الیوم العالَ

لنَّفطل رهصدلدانُ الم؛  کشورهاي صادر کننده نفت: الب  لعیدل لروزِ اولِ عید: الیوم االو  

  گاهی در ترکیب موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه، صیغه مفرد فارسی در عربی جمع ترجمه می شود:

  ایرانیه کبیره       مدنٍبرزگ ایران: عده  شهرِچند 

اه  برفکوههاي بلند پوشیده از  اهقَه المغَطَّ     بِالثُّلوجِایران: جبالُ إیرانَ الشَّ

  موصوف و صفت مقلوببند سوم :   

ه گاهی در فارسی و عربی، موصوف و صفت به منظور زیبایی بالغی و تأثیر بیشـتر در مخاطـب، بـه مضـاف و مضـاف الیـ      

  تبدیل می شود:

( )  ؛   النَّفع العظیم (عظیم النفعِ   القدر العظیم (عظیم القدرِ

  مرد بزرگ (بزرگ مرد)     ؛    مردانِ دالور (دالور مردان)

  نکته:  

  گاهی موصوف و صفت در فارسی و عربی، مقلوب استعمال می شوند: -1

  ؛  کوتاه قد: قصیر القامه   بیدار دل: یقظُ الفواد  ؛  کم سعادت: قلیل الحظِّ

  گاهی موصوف و صفت مقلوب عربی در فارسی عیناً مقلوب استعمال می شوند:

امِ ، جلیلُ القدرِ االی قدیم  
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  تفضیل» افعل«صفت تفضیلی و عالی در مقایسه با بند چهارم :   

  ساخته می شوند:» أفعل«بر وزن و در عربی » ترین«و » تر«صفت تفضیلی و عالی در فارسی به ترتیب با پسوندهاي

  من: عظیم تر از کوه: أعظم من الجبالِ»+ أفعل«ـ صفت تفضیلی (تر) = 

  مضاف الیه: عظیم ترین کوه: أعظم جبلٍ» + أفعل«ـ صفت عالی (ترین) = 

ند. البتـه  ک همان طور که مالحظه می شود اسم تفضیلِ عربی، هم بر صفت تفضیلی و هم بر صفت عالی فارسی داللت می

  باشد صفت تفضیلی و اگر به صورت اضافه باشد صفت عالی است.» من«اگر با 

  به عربی» چندم یا چندمین«ترجمه 

کند. در چنـین حـالتی    به دلیل نداشتن معادل دقیق در عربی، مترجم را دچار سردرگمی می »چندم یا چندمین«ترجمه 

  منظور پرسش، و اعداد ترتیبی یا وصفی براي پاسخ استفاده کرد: به» رتبه«و» کَم«می توان از معادل تقریبی یعنی

  شدي؟ کَم کانَت رتبتُک فی الماجستیر؟» چندم«پرسش: در دوره فوق لیسانس 

  پاسخ: سوم آنها بود: کنت ثالثَهم

  داد ضرورت دارد.با استفاده از اعداد ترتیبی ساخته می شود اشاره مختصري به این اع» چندم و چندمین«از آنجا که پاسخ 

  اعداد ترتیبی وصفیبند پنجم : 

اعداد ترتیبی وصفی اعدادي هستند که عالوه بر ترتیب، معناي وصفی نیز دارند. این اعداد در جنس، عدد، إعراب، معرفـه  

  و نکره بودن با موصوف مطابقت دارند: 

 یهالحاد دالنشجوي یازدهم(مذکر) ؛ الطالبه : : دانشجوي یازدهم(مونث)الطالب الحادي عشَرَ شَرَهع  

: دانشجوي دوازدهم (مونث) الثانیه عشره دانشجوي دوازدهم (مذکر) ؛ الطالبه :   الطالب الثانی عشَرَ

  اعداد بدون معدلِ عربی

شود بلکه معناي وصـفی را در   آید که معناي عددي از آن استنباط نمی گاهی در زبان فارسی از عددي سخن به میان می

  است: یککند. این عدد  مخاطب تداعی میذهن 

  گر باشد: علی االستاذ الحقیقی أن یکوَن هادیاً  یک استاد باید هدایت

  یک زن باید به شخصیت خود احترام بگذارد: علی المرأه الحقیقیه أن تَحتَرِم شخصیتَها
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اسـتاد  به معنـاي   یک زنو  یک استادیست، بلکه ن» دو، سه یا بیشتر«در مقابل » عدد یک«ها  در این مثال یکمنظور از 

  است.زن حقیقی  و  حقیقی

  در عربی »اندي«ترجمه 

آنها بین (سه تا نـه) اسـت. معـادل ایـن واژه در عربـی        وجود دارد که محدوده » اندي«در فارسی اعداد مبهمی مانند 

  است:» نَیف و بِضْع و بِضعه«

  أربعونَ سنه گذشت: مضَی بِضع و» اندي«چهل سال و 

ف سنه» اندي«بیست سال و  شرینَ و نی ع ستردرس خواندم: د  

) 9تـا   3عددي است که کمتر از سه و بیشتر از نه نیست. بدین ترتیـب مـدلول آن یکـی از اعـداد (    » بضع« بِضع و نَیف:

  شود:استعمال می شود یعنی می تواند به سه صورت ذکر » تسع و تسعه«مانند » بِضع«است. 

  مفرد: بِضع فَتیات ،  بِضعه غلمان -1

2-  لَت بِضعشَرَ رجالً ،  أقبع مرکب: أقبلَ بِضعهامرأه شرَهع   

3- شرون فتاهو ع بِضع معطوف: غاب  

) 90، ... ،20، 10) است. این واژه عموماً بعد از عقود یعنـی ( 9تا  1عددي مذکر است که مدلول آن یکی از اعداد (» نیف«

  ذکر می شود.» ألف«مئه و «و 

  ضمیر شأن و قصه در مقایسه با فارسی

ضمیر شأن و قصه، ضمیري است که به قصد تأکید، مهم جلوه دادن امري و یا عظمت بخشیدن به آن، در آغـاز جمـالت   

مـی  » هالقصـ «مونـث بـودن   و در صـورت  » الشأن«عربی ذکر می شود. نحویان مرجع این ضمیر را در صورت مذکر بودن 

  دانند. ضمیر شأن همانند دیگر الفاظ باید ترجمه شود.

شأن و منزلت چنین است ، قصه چنین است ، مطلب چنین است ، حقیقت امر در واقع «در ترجمه این ضمیر می توان از 

  استفاده کرد:» امر چنین است

: شأن و منزلت چنین است که کافران رستگار نمی ح الکافرونَ فلشوند. ـ إنَّه الی  

ـ إنَّه (إنَّها) فی هذا العصرِ نَرَي أشیاء عجیبه: حقیقت امر چنین است (قصه چنـین اسـت) کـه در ایـن روزگـار چیزهـاي       

  عجیبی می بینیم.
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  ضمیر فصل یا عماد در ترجمه     

صار اسـت. در  ضمیر فصل یا عماد ضمیري است که غالباً بین مبتدا و خبر، قرار می گیرد و هدف از آن تأکید بیشتر و انح

  استفاده کرد:» تنها، همان، در حقیقت، حقیقتاً، منحصراً، در واقع« ترجمه این نوع ضمایر، می توان از الفاظی مانند: 

: آنان همان رستگارانند ـ  آنان در حقیقت رستگاران [واقعی] اند.     ـ اولئک هم المفلحونَ

:ـ الفیلُ االفریقی هو أضخم اللَّبونات العا بهش  

  تنها فیل آفریقایی تنومندترین پستانداران گیاهخوار است.

  فیل آفریقایی در حقیقت تنومندترین پستانداران گیاهخوار است.

  اهمیت مذکر و مونث در ترجمه

بندي آن است که بسیاري از جاندارانی  اند. نکته جالب توجه در این تقسیم در زبان عربی مذکر و مونث از هم متمایز شده

  که تاثیر زیادي در چرخه زندگی عرب نداشته، یک لفظ دارند و مونث آنها چندان مورد توجه نبوده است: 

ئب: گرگ            ؛               الدب: خرس    الثَّعلَب: روباه              ؛               الذِّ

  ؛               االرنَب: خرگوشالغُراب: کالغ             ؛               العصفور: گنجشک      

  اما جاندارانی که اهمیت بیشتري در زندگی آنها داشته، غالباً مذکر و مونثشان از یکدیگر تفکیک شده است: 

  الدیک: خروس، الدجاج: مرغ ـالجمل: شتر نر، الناقه: شتر ماده  ـالثُّور: گاو نر، البقره: گاو ماده 

  با فارسیاسم اشاره در تطبیق بند ششم : 

اسم اشاره در عربی، با صفت اشاره فارسی منطبق است. تنها تفاوت اسم اشاره با صفت اشـاره در تقـدم و تـاخر آن در دو    

  زبان است:

  در فارسی: صفت اشاره + (مشارالیه ، مضاف) + مضاف الیه: این میزِ من

  در عربی: (مشارالیه ، مضاف) + مضاف الیه + اسم شاره: منضَدتی هذه

  منادا و ترجمه آنبند هفتم :   

  مناداي عربی در بسیاري از موارد با نظیر خود در فارسی متفاوت است:

 : ه الناسحبن ییا م  

  ترجمه غیر دقیق: اي کسی که مردم او را دوست دارند.
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  ترجمه صحیح: اي کسی که مردم تو را دوست دارند.

  یا ایها الذینَ آمنوا:

  سانی که ایمان آوردند.ترجمه غیر دقیق: اي ک

  ترجمه صحیح: اي کسانی که ایمان آوردید.

  گیرد. بدیهی است که همیشه خطاب ندا، شخص حاضر است و هرگز غایب مورد ندا قرار نمی

  ترجمه مناداي اسم فاعل 

  اگر منادا اسم فاعل باشد به دو صورت قابل ترجمه است:

  ترجمه فعلی: -1

! ا    ي کسی که از درون همه آگاه هستی!یا عالماً بما فی الضمیرِ

  یا ساقی الظمآن! اي کسی که تشنه را سیراب می کنی!

  ترجمه اسم فاعلی: -2

! اي داننده اسرار درون!   یا عالماً بما فی الضمیرِ

  یا ساقی الظمآن! اي سیراب کننده تشنه!

  اسم فاعل، به دو صورت قابل ترجمه است.اگر منادا، اسم مفعول، صفت مشبهه و یا صیغه مبالغه باشد، همانند  نکته:

 استغاثهبند هشتم : 

  استغاثه عبارت است از استمداد فرد یا جماعتی براي نجات و رهایی از دست فرد یا جماعتی دیگر:

! نگهبانان از دست دشمن به دادم برسید. دولعرَّاسِ لـ یا لَلح  

! اي مردم به داد غرق شده بر   سید.ـ یا لَلناسِ للغریقِ

  حال مفرد در ترجمه

  حال مفرد معموالً به دو صورت قابل ترجمه است:

  ـ مفرد: در این روش حال مفرد، به دو صورت ترجمه می شود:

  الف) قید حالت: 

: کودك    از منزل خارج شد. شتابانخَرج الطفلُ من البیت مسرعاً
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 :   آمد. خندانأتَی ضاحکاً

  مصدر:» + در حال«ب) 

:   او را دیدم. در حال رفتن لقیتُه سائراً

 : بسماً   آمد. در حال تبسمجاء متَ

  ـ جمله: در این روش می توان حال مفرد را به صورت جمله ترجمه کرد:

  جلست بقرب أستاذي شاکراً عواطفَه: نزدیک استادم نشستم در حالی که از عواطف (احساسات) او سپاسگزاري می کردم.

  واطف استادم، نزدیک او نشستم.سپاسگزار ع ترجمه غیر جمله اي:

  کنَّا نَقرأ المجلَّه ذاکرینَ محسناتها و سیئاتها: مجله را می خواندیم در حالی که خوبیها و بدیهایش را بر می شمردیم.

  ترجمه مفعول مطلق  بند نهم :   

  مفعول مطلق معموال به شیوه هاي زیر ترجمه می شود:

: پیرمرد نگاهی پدرانه به او کرد. (و یا) شیخ نگاهی همچون نگاه پدر به او کرد.ـ نَظَرَ الشَّیخُ إلیه نظره ا   البِ

: گندم با رویشی جدید، رویید.  جدیده نَبتَه القمح ت ـ نَب  

: امتحانی ساده و کوتاه دادند.   ـ امتَحنوا امتحاناً یسیراً قصیراً

: همچون نگاه ترسان خائف نظُرونَ إلی الدنیا نظرهاز دنیا به دنیا می نگرند. ـ ی  

: با عشقی صادقانه زندگی را دوست دارم. اً صادقاً بح الحیاه بـ أُح  

: به شدت در چهره او خیره شد.   ـ حدقَ فی وجهِها تحدیقاً

  در فارسی است:» قید عدد«مفعول مطلق عددي معادل 

: دوباره او را زدم.   ضَربتُه ضَربتَینِ

وعی، اغلب افاده تشبیه می کند که در فارسی قید تشبیه نامیده می شود. بر این اساس ترجمه ایـن  مفعول مطلق ن نکته:

  همراه است:» شبیه«، »مانند» «امثال«، »بسان«قبیل مفعولها با کلماتی مانند: 

  ـ یصفِّقُ تصفیقَ اإلعجاب: مانند کسی که شگفت زده شده کف می زند.

:   مانند خنده دو کودك با یکدیگر خندیدیم. ـ ضَحکنا ضَحک طفلَینِ معاً

  ترجمه مفعول مطلقی که عاملش حذف شده
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  مفعول مطلقی که عاملش حذف شده معموال به دو صورت قابل ترجمه است:

  اي: در این روش مفعول مطلق با توجه به عامل محذوفش ترجمه می شود: ـ جمله

  ذرت می خواهم  ؛  مهالً : قدري درنگ کنصبراً (إصبرْ صبراً) : قدري صبر کن  ؛   عفواً : مع

: معذرت : چشم، اطاعت  ؛  عفواً تشکّر  ؛   سمعاً و طاعه :   ـ تک واژه اي:  شکراً

  مفعول له و ترجمه آنبند دهم :   

  نامیده می شود:» مفعول الجله یا مفعول له«شود که  در عربی براي بیان علت وقوع فعل از مصدري استفاده می

: به منظور رسیدن به آرامش، خلوت طلبید.  طَلَب الخل   وه تَوصالً إلی السلوانِ

  مفعول له در ترجمه، معموالً معادل الفاظ زیر است:

  به علت ،  به عنوان ،  به خاطر ، به جهت

  ـ ضربتُه تأدبیاً: او را به منظور تربیت زدم. (و یا) او را به قصد تربیت زدم.

  باب احترام به نظرات شما آمدم. ـ جئت احتراماً آلرائک: از

ـ یجعلونَ أصابِعهم فی آذانهم من الصواعقِ حذَر الموت: انگشتها را در گوشها کنند از بیم آن که صاعقه رسد بـه ایشـان از   

  بیم مرگ.

  آزاد کردم.ـ أطلقت سراحه نظراً الی موده کانَت بینَنا: نظر به دوستی و مودتی که بین ما بود، او را 

  تأکید در تطبیق با فارسی

  در نحو زبان عربی دو نوع تأکید با عنوان لفظی و معنوي معرفی شده است:   

  الف) تأکید لفظی: تأکید لفظی آن است که اسم، فعل، حرف و یا جمله، عیناً تکرار شود:

: مردم، یوسف یوسف گویان، به ن یوسف یوسف : اسمه قائالً   ام او شعار دادند.ـ هتَف الناس بِ

  ـ إنقَض إنقَض علی العدو: بر دشمن پرید، پرید  

: نَعم نَعم: قوم گفتند: آري آري القوم ـ أجاب  

: نُساعدکم، نُساعدکم: مردم او را با این سخن تأیید کردند که: تو را یاري می   کنیم.  کنیم، تو را یاري می ـ أیده الشَّعب قائالً

ال، کلتا«وي: تأکید معنوي آن است که اسم با الفاظی همچون ب) تأکید معن ه، کع، عامأجم ، مورد تأکید » نَفس، عین، کلّ

  قرار گیرد:
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لِ منَ الشهرِ نفسه: من در نیمه اول همین ماه حاضر بودم. االو حاضراً فی النصف ـ کنت  

  ـ جاء سعید نفسه: سعید خودش آمد.

  چه ها همگی آمدند.ـ جاء االطفال کلُّهم: ب

که در تقسیم بنـدي بـاال    در بسیاري از جمالت، فاعل، مفعول، و یا سایر اجزاي جمله مورد تأکید قرار می گیرند در حالی

شـوند امـا    شوند. دو بند زیر از جمله مواردي هستند که موجب تأکیـد مـی   جاي ندارند و از توابع نحوي هم محسوب نمی

  ند:آی تأکید نحوي به حساب نمی

  الف) اگر اسم مؤخري، در جمله مقدم شود، آن اسم مورد تأکید قرار گرفته است:

كبه جاي نعبد ،اك نَعبد إی  

إبراهیم أي یوسفبه جاي ر ،یوسف أي إبراهیمر  

ب) مقدم شدن مبتدائی که خبرش جمله فعلیه است بیانگر اهمیت و تأکید آن است؛ زیـرا بـه طـور طبیعـی مبتـدا مـی       

  ست فاعل جمله فعلیه باشد: األطفاُل جاؤوا، به جاي جاء االطفالُتوان

  »که«موصولها و مشکالت ترجمه بند یازدهم :   

  با استفاده از موصولهاي خاص:   کهالف)معناي 

موصولهاي خاص آنهایی هستند که (مفرد، مثنی، جمع) و (مذکر، مونث) دارند. این موصـولها عبارتنـد از: الـذي ، اللـذانِ     

)، الالتی:(ال )، الذینَ، الَّتی؛ اللتانِ (اللتینِ   لذَینِ

  ـ کسی که آمد عمویم بود: الذي جاء کان عمی

  ـ آنچه که تو را چنین به خنده می اندازد چیست؟ ما الذي یضحکُک هکذا؟

  ـ آنهایی که منازل و قصرها را در تملک دارند کیانند؟ من هم الذینَ یملکون الدور و القصور؟

  با استفاده از موصولهاي مشترك:   کهب) معناي 

بـراي  » مـا «براي عاقـل و  » من«موصولهاي مشترك آنهایی هستند که مذکر و مونث شان یکسان است، با این تفاوت که 

  غیر استعمال می شود:

: خداوند آنچه را که شما انجام می دهید، می داند.   ـ إنَّ اهللاَ یعلم ما تَفعلونَ

ح هللاِ بسی االرض: آنچه که در آسمانها و زمین است خدا را تسبیح میـ یو ما ف مواتی السکند.  ما ف  
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  با استفاده از اسمهاي شرط(من و ما) :  کهج) معناي 

  حاصل می شود:» که«ي شرطیه نیز معنا ي»ما«و »من«با استفاده از 

: هرکه از رسول خدا اط   اعت کند، از خداوند اطاعت کرده است.ـ من یطعِ الرسولَ فقد أطاع اهللاَ

ه ثم یدرِکْه الموت فقد وقَع اجرُه علی اهللا: و هرکه در راه خـدا و ر  هاجراً الی اهللاِ و رسولیته من بم خرُجن یسـول او از  ـ و م

  وطن خویش مهاجرت کند سپس مرگ او را دریابد، اجر و مزد او بر عهده خداوند است.

  موصوله:  »ال«با استفاده از  کهد) معناي 

  موصوله آن است که بر اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه وارد شود:» ال«

: سپاس آن خدایی که میالـ الحمدهللا    فرماید: با سختی، آسانی است. قائل: إنَّ مع العسرِ یسراً

  موصوله است.» القائل«در » ال«در این مثال

  مصدریه:  » ما«و » أن«ستفاده ازبا ا کهه) معناي 

  به عربی است:» که«مصدریه یکی دیگر از روشهاي ترجمه » ما«و » أن«استفاده از 

. معنـاي مصـدري: أریـد      ـ می خواهم که اتاق باالي آن منزل را اجاره کنم: أرید أن أستاجِرَ الغُرفه العلیا من ذلک المنـزلِ

الغُرفه إستیجار  

. معنـاي مصـدري: بعـد       که از ـ بعد از آن وطن دوري گزید (کوچ کرد)، او را دیدم: زرته بعد أن [بعد ما] نَزَح عـن الـوطنِ

  نُزُوحه عن الوطنِ

ح الطفلُ مثلَما یسبح ابوه ـ کودك آن چنان که پدرش شنا می بکند، شنا کرد: س  

ابیه ثلَ سباحهمعناي مصدري: م  

  فارسی و عربی  تأویل به مصدر دربند دوازدهم :   

  تأویل به مصدر در زبان عربی به چند صورت ساخته می شود:

  أنْ مصدریه + مضارع    ؛    أنَّ + اسم و خبر    ؛     ما مصدریه + ماضی

  ـ أشتاقُ إلی أنْ أتناولَ الفطور مع افراد االسره: اشتیاق دارم که ناشتا را با اعضاي خانواده صرف کنم.

  اقُ إلی تناولِ الفطورِ مع افراد االسره: به ناشتا خوردن با افراد خانواده اشتیاق دارم.  تأویل به مصدر: أشت

: شنیدم که موفق شدي. حتأنَّک نَج عتمـ س  
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  تأویل به مصدر: سمعت نَجاحک: موفق شدنت را شنیدم.

  »:  أنَّ«با استفاده از  کهو) معناي    

به فأسرَعت إلیها: به من خبر رسیده که مردي از جوانمردان اهل  ـ فَقَد بلَغنی أنَّ رجالً من فتیه أد الی م عاكد اهلِ البصره

  اي.  بصره تو را به ضیافتی دعوت کرده و تو بدان شتافته

  »:حتی«با استفاده از  کهمعناي  ز)

  بود یافت.ـ لَم أکد أستَعملَ الدواء حتّی تَحسنَ حالی: همین که دارو را خوردم حالم به

  با استفاده از جمله وصفیه: کهح) معناي 

: مردي را دیدم که می خندید.  ضحکرجالً ی ـ رأیت  

نی ـ فی الحلمِ رأیت شُحرُوراً یغَرِّد فوقَ فُوهه برکانٍ ثائرٍ: در رویا سار سیاهی (نوعی پرنده) دیدم که باالي دهانـه آتشفشـا  

  خروشان چهچهه می زد.

  با استفاده از مناداي موصول:  کهط) معناي 

  ـ یا من الیعتدي علی أهل مملکته: اي کسی که بر اهل مملکت تجاوز نمی کنی!

! اي کسی که مرا در عشق مالمت می کنی!   بنی فی الحلُومن یـ یا م  

  »:لَم یکَد ... حتی«و » ما إنْ ... حتّی«با استفاده از  کهي) معناي 

لَّاح الی حقله حتَّی یتَفَقَّد الحیوانات و یحلُبها ثم یطلقُها الی المراعی: به محض اینکـه کشـاورز بـه مزرعـه     ـ ما إنْ یصل الف

  کند. دوشد. سپس در چراگاهها رها می کند و آنها را می رسد، به حیوانات رسیدگی می خود می

  ز به من نزدیک نشده بود که صداي مؤذن را شنید.ـ لَم یکَد یقتَرِب منّی حتّی سمع صوت المؤذن: هنو

  ترجمه مصادر عربی به فارسیبند سیزدهم :   

  مصادر عربی، معموال به دو صورت قابل ترجمه هستند:

  الف) ترجمه مصدري: در این شیوه، مصدر عیناً به فارسی ترجمه می شود: 

قلبه یرَفرِف للجلوسِ هنـا لـک: او کمـی بـه عقـب برگشـت و در کنـار        ـ تراجع قلیالً الی الوراء و وقف بجانب صدیقه کأنَّ 

  دوستش ایستاد. گویی دلش براي نشستنِ آنجا پرپر می زد.

: دوبار براي نزدیک شدن به او تالش کردم تا حقیقت حالش را جویا شوم. حقیقتَه علتقرُّبِ إلیه ألستَطلرّتینِ لم لتـ حاو  
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  ن شیوه، مصدر در قالب فعل به فارسی ترجمه می شود:ب) ترجمه فعلی: در ای 

و ـ تراجع قلیالً الی الوراء و وقف بجانب صدیقه کأنَّ قلبه یرَفرِف للجلوسِ هنا لک؛ یعنی لیجلس: او کمی به عقب برگشت 

  زد آنجا بنشیند. در کنار دوستش ایستاد. گویی دلش پرپر می

: دوبار تالش کردم به او نزدیـک شـوم تـا حقیقـت حـالش را      ـ حاولت مرّتینِ للتقرُّ أتَقَرَّب؛ یعنی لحقیقتَه عبِ إلیه ألستَطل

  جویا شوم. 

  عمل مصدر در عربی و ترجمه آن به فارسی

مصادر عربی در صورت فراهم شدن شرایط، همانند فعل خود عمل می کنند. بدین معنا که اگر فعل آنها الزم باشد، فاعل 

  صورت متعدي بودن عالوه بر فاعل، مفعول هم می گیرند. این مصادر معموالً در فارسی به صورت زیر ترجمه می شوند: و در

ـ اعتبار العدو ضَعیفاً دلیلٌ علی قلَّه العقلِ (متعدي به دو مفعول): ضعیف شمردن دشمن، نشـان کـم خـردي اسـت. و یـا      

  دشمن را ضعیف شمردن دلیل کم خردي است.

ه ضَرب منَ الذِّلَّه (متعدي به یک مفعول): خویشتن را خوار شمردن نوعی ذلت و خواري اسـت. و یـا   ـ  تَحقیرُ االنسانِ نفس

  خوار شمردن خویش نوعی ذلت و خواري است.

  ـ بِعشرتک الکرام تُعد منهم: با معاشرت کردن با بزرگانت از آنان محسوب می شوي.

  فعلگفتار دوم:  ترجمه   

هـاي   هـاي اصـلی، سـاختمان    کند ولی در هـر یـک از زمـان    زمان اصلی فعل از سه زمان گذشته، حال و آینده تجاوز نمی

  گردد: شود و در این بخش به این موارد اشاره می گوناگونی وجود دارد، که در موضع خاص خود استعمال می

  ماضی بند اول: 

کند این فعل در فارسی اقسامی دارد که عبارتند از: ماضی مطلق، بعیـد،  فعل ماضی فعلی است که بر زمان گذشته داللت 

  استمراري، نقلی، نقلی مستمر، التزامی، أبعد و ملموس

 ماضی ساده یا مطلق  

ماضی ساده در زبان فارسی، فعلی است که بر واقع شدن یا واقع نشدن کاري و یا پدید آمدن یا نیامدن حالتی، در زمـان  

  کند. این فعل با ماضیِ عربی منطبق است. گذشته داللت می 

  ماضی ساده منفی در عربی:
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  ما نافیه + فعل ماضی                       -1

  لَم + مضارع همان فعل -2

کن والدي فی انتظاري ـ پدرم در انتظارم نبود: ما کانَ والدي فی انتظاري؛ لَم ی  

  سخنی گفت:ـ نه، فریاد کشید، نه آه کشید، نه اشکی ریخت و نه 

. ه بِکَلمه   لم یصرَخ و لم یتَنَهد (لَم یتَأوه) و لَم یدرِف دمعه و لَم یفُ

.   ـ رسیدنم در این ساعت مورد انتظار نبود: لَم یکن وصولی هذه الساعه متَوقّعاً

  نکته:

  کند: بر ماضی، غالباً معناي فعل را دعایی می الآوردن  -1

: خداون ه اهللاُ   د او را روزي ندهد!ال رزقَ

: خداوند او را شفا ندهد!   الشَفاه اهللاُ

  رساند:  با توجه به سیاق کالم، معناي ماضی ساده منفی را نمی لَمگاهی فعل مضارع مجزوم به  -2

که این زن قبالً این سـعادت  دانیم  ـ کُلُّنا نَدرِي أنَّ هذه المرأه لَم تَحس بهذه السعاده من قَبلُ و لَم تَشعر بِلَذَّه؛ همه ما می

  را احساس نکرده و لذتی نیز درك نکرده است.(معناي ماضی نقلی منفی)

  ماضی بعید -2

ماضی بعید در زبان فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاري و یا پدید آمدن یا نیامدن حالتی، در گذشته دور و 

  یا قبل از عمل دیگري واقع شده باشد داللت کند. 

  معادل ماضی بعید در عربی:  

  فعل ناقصه کانَ به مقتضاي صیغه + قَد + ماضی فعلِ مورد نظر

 فعل ماضی + فاعل و یا مفعول(معرفه) + واو حالیه + قَد + ماضیِ فعلِ مورد نظر

  ماضی بعید منفی در عربی:

  ما نافیه + کانَ + ماضی همان فعل

 لَم + یکُون + ماضی همان فعل

 مضارع همان فعل + حتّی + فعل بعديلَم + یکاد + 
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 ما نافیه + کاد + مضارع همان فعل + حتَّی + فعل بعدي 

.   ـ وقتی باران بارید، من در مسابقه برنده شده بودم؛ کُنت قَد فُزت فی المباراه عندما نَزَلَ المطرُ

 قُ استطاعائ کُن الس ـ راننده نتوانسته بود از خطر رهایی یابد؛ لَم ی.   أنْ یتَخَلَّص من الخطرِ

  نکته:

  ها به قرینه لفظی حذف می شود: گاهی در فارسی یکی از فعل

 ـ احمد کتابی تالیف کرده و در آن به این مسایل اشاره کرده بود؛ کانَ أحمد قَد ألَّف کتاباً و فیه أشار الی هذه المسایلِ.

  :شود گاهی بدون کانَ نیز معناي ماضی بعید فهمیده می

ـ عندئذ لَبِثَ الناس صامتینَ کأنَّ هیبه الموت قد سلَبتهم القوه و الحراك؛ در آن هنگام مـردم سـاکت بـر جـاي ماندنـد،      

  گویی هیبت مرگ، قدرت و حرکت را از آنها ربوده بود.

هـا در   ایـن قبیـل جملـه    آید در حالی کـه معـادل   گاهی کانَ + اسم مفعول معادل ظاهري ماضی بعید مجهول به نظر می

  فارسی، اسمیه است و نه فعلیه:

  کانَ احمد مضروباً؛ احمد زده شده بود.

  ماضی بعید معلوم از زدن:   

بت بت، لَم تَکونی ضَرَ بت؛ لم تَکُن ضَرَ بت، کُنت قَد ضَرَ   دوم شخص مفرد: کُنت قَد ضَرَ

  ماضی بعید مجهول از زدن:

بتدوم شخص مفرد: کُنت قَد ضُرِ بت، لم تَکونی ضُرِ بت؛ لَم تَکُن ضُرِ   بت، کُنت قَد ضُرِ

 ماضی استمراري

  ماضی استمراري در زبان فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاري یا پدید آمدن 

  یا نیامدن حالتی، در گذشته به صورت مستمر داللت کند.

  معادل معنایی ماضی استمراري در عربی:

 مضارع همان فعلکاَن یا عاد +  

 لو + فعل شرط و جواب شرط

 فعل ماضی + فاعل و یا مفعول (معرفه) + واو حالیه + مبتدا + خبر (فعل مضارع)
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 اي که فعلش مضارع باشد. فعل ماضی + فاعل یا مفعول (نکره) + جمله وصفیه 

  معادل معنایی ماضی استمراري منفی در عربی:

  ماکانَ + مضارع همان فعل

 الم جحود + مضارع منصوب همان فعل ماکانَ +

 کانَ + ال + مضارع همان فعل

 لَم + یکون + مضارع همان فعل

 لَم + یعود + مضارع همان فعل

. ور می ـ دانشجویان در آب غوطه ونَ فی الماءغوصی اب   شدند: کانَ (عاد) الطُّلَّ

  شدیم: لَو درسنا لَنَجحنا خواندیم موفق می ـ اگر درس می

ه و هو  ـ کودك با سیم بابِی األسالك الکَهرَ هاي برق بازي کرد، در حالی که نمی دانست آنها خطرناك هستند؛ لَعب الطِّفلُ بِ

. رهدري أنَّها خَطالی  

. ـ هیچ یک از آنها دیگري را نمی هم اآلخرَ أحد عرِفکُن ی شناخت؛ لَم ی  

  ماضی استمراري معلوم از زدن:

بینَ دوم شخص مفرد: ضرِب، لَم تَکونی تَضرِ بینَ؛ لَم تَکُن تَ   کُنت تَضرِب، کنت تَضرِ

  ماضی استمراري مجهول از زدن:

بینَ بینَ،؛ لَم تَکُن تُضرَب، لَم تَکونی تُضرَ نت تُضرَ   دوم شخص مفرد: کُنت تُضرَب، کُ

 ماضی نقلی

آمدن یا نیامدن حالتی در گذشته داللت کند که نتیجه  ماضی نقلی در زبان فارسی، فعلی است که بر وقوع کاري یا پدید

  آن تا زمان حال ادامه داشته باشد.

  معادل معنایی ماضی نقلی در عربی:

  قَد + ماضی فعلِ مورد نظر                  - 1

  طالَما، کَثُرَما، قَلَّما + ماضی همان فعل  -2
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  ماضی نقلی منفی در عربی:

ا + فعل مضارع  -1  لَم       

 2-   عدا + فعلِ مضارع + ب لَم  

 3- عدلَم + فعلِ مضارع + ب  

. مسینَ کیلومتراً من الطریقِ   ـ راننده پنجاه کیلومتر از راه را پیموده است؛ قد قَطَع السائقُ خَ

  هاست که ناامید شده است: طالما خاب رجاؤُه ـ مدت

.ها را خط نزده است؛ لَما یشطُبِ  ـ هنوز نوشته تاباتالک  

  نکته:  

  گاهی فعل ماضی + حال مفرد به معناي ماضی نقلی است:

  رأیتُه ملقًی علَی الفراشِ؛ دیدم در بستر افتاده است

  افزودن قَد بر مضارع، اغلب به معناي تقلیل است: 

  کند. قَد یجود البخیلُ؛ گاهی بخیل جود و کرم می

  ماضی نقلی معلوم از زدن:

بِیدوم شخص مفرد ا تَضرِ ا تَضرِب، لَم ؛ لَمبت بت، قَد ضَرَ   : قَد ضَرَ

  ماضی نقلی مجهول از زدن:

بی ا تُضرَ ا تُضرَب، لَم ؛ لَمبت بت، قَد ضُرِ   دوم شخص مفرد: قَد ضُرِ

  ماضی نقلی مستمر فعلی است که از ماضی نقلی و ماضی استمراري گرفته شده باشد.

  شود. بی همانند ماضی استمراري ساخته میمعادل معنایی ماضی نقلی مستمر در عر

  شود: معادل معنایی ماضی نقلی مستمر منفی همانند ماضی استمراري منفی ساخته می

  ما کانَ + مضارع همان فعل

 ما کانَ + الم جحود + مضارع منصوب همان فعل

 کانَ + ال + مضارع همان فعل

 لَم + یکون + مضارع همان فعل
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 مان فعللَم + یعود + مضارع ه

انونَ یغنُونَ التُّراثَ الثَّقافی لذلک الزَّمن و یوصلونَه من جِیلٍ الی جِیلٍ آخَر؛ ادیبان و ه نرمندان ... میراث ـ کانَ االدباء و الفنَّ

  اند. رسانده اند و آن را از نسلی به نسل دیگر می ساخته تر می فرهنگی آن زمان را غنی

  نوشته است. اش را نمی ه الدراسیه؛ تکالیف درسیـ ما کانَ یکتب وظائفَ

  ماضی نقلی مستمر معلوم از زدن:

بینَ ضرِب، لَم تَکونی تَضرِ بینَ؛ لَم تَکن تَ نت تَضرِ   دوم شخص مفرد: کُنت تَضرب، کُ

  ماضی نقلی مستمر مجهول از زدن:

ضرَب بینَ؛ لَم تکن تُ نت تُضرَ بینَدوم شخص مفرد: کُنت تُضرَب، کُ   ، لَم تَکونی تُضرَ

  ماضی التزامی

ماضی التزامی در فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاري و یا پدید آمدن یا نیامدن حالتی در گذشته همراه بـا  

  شک و تردید یا آرزو و تمنی داللت کند.

  معادل معنایی ماضی التزامی در عربی:

  هر + یکون + قَد + ماضی فعل مورد نظرلَیت یا لَعلَّ + ضمیر متصل یا اسم ظا

بما + یکون + قَد + ماضی فعل مورد نظر ر 

 یحتملُ + أن + یکون + قَد + ماضی فعل مورد نظر

  معادل معنایی ماضی التزامی منفی در عربی:

  لیت یا لعلَّ + ضمیر متصل یا اسم ظاهر + الیکون + قد + ماضی فعل مورد نظر

بما + الیکون + قَد  ماضی فعل مورد نظرر + 

 یحتملُ + أن + الیکون + قَد + ماضی فعل مورد نظر

  ماضی التزامی معموالً با کلماتی مانند شاید، اي کاش، احتماالً، اگر و ... همراه است.

 لَی أحدع قَد ألقَی القَبض ولیسما یکونُ البب ه ر .ـ شاید پلیس، یکی از سارقان را دستگیر کرده باشد؛ إنَّ ارقینَ الس  

هب. ـ درست نمی   دانم شاید نرفته باشد؛ لَست أدري بالضَّبط، یحتملُ أن الیکونَ قَد ذَ
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  ماضی التزامی معلوم از زدن:

بت بما ال تَکونُ قَد ضَرَ ؛ ربت بما تَکونینَ قَد ضَرَ ر ،بت بما تکونُ قَد ضَرَ دوم شخص مفرد: ر  

  ماضی التزامی مجهول از زدن:

بتدوم ش بما التَکونُ قَد ضُرِ ؛ ربت بما تکونینَ قَدضُرِ ر ،بت بما تکونُ قَد ضُرِ خص مفرد: ر  

  فعل مضارع بند دوم : 

  فعل مضارع در فارسی چهار نوع است:

  مضارع ساده

ن حال یا مضارع ساده در فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاري و یا پدید آمدن یا پدید نیامدن حالتی، در زما

  باشد. بـیا  میآینده داللت کند و فاقد پیشوند 

  کند. مضارع ساده فارسی با مضارع عربی ـ به شرط خالی بودن از ناصب یا جازم ـ مطابقت می

  »زدن«مضارع ساده از فعل 

بینَ   دوم شخص مفرد: تَضرِب ، تَضرِ

  مضارع اخباري

م وقوع کاري و یا پدید آمدن یا پدید نیامدن حالتی در زمان حال مضارع اخباري در فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عد

  یا آینده داللت کند.

  معادل مضارع اخباري در عربی

  فعل مضارع به شرط خالی بودن از ناصب و جازم -1

  استفاده از اسم فاعل به عنوان خبر، در جمله اسمیه -2

  معادل معنایی مضارع اخباري منفی در عربی:

  فعل مضارع ال نافیه + -1

  لیس + فعل مضارع -2

  ما نافیه + فعل مضارع -3

  آیند: تأتی االیام إثرَ اللیالی ـ روزها از پسِ شبها می
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  آییم: نَرجِع الی الجامعه بعد مضی ثالثه أشهرٍ ـ سه ماه دیگر به دانشگاه می

  کند: یتَسرَّب الزَّیت ، الزَّیت متَسرِّب ـ روغن نشت می

) العربیه دانشـ  ) (الیحذقُ   آموز عربی را به خوبی بلد نیست: التِّلمیذُ الیجِید (الیتقنُ

  »زدن«مضارع اخباري معلوم از 

  دوم شخص مفرد: تَضرب ، تَضربینَ ؛ التَضرب ، التضربینَ

  »زدن«مضارع اخباري مجهول از 

بینَ ؛ التُضرَب ، التُضرَ   بینَدوم شخص مفرد: تُضرَب ، تُضرَ

  مضارع التزامی

مضارع التزامی در فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاري و یا پدید آمدن یا پدید نیامدن حالتی در زمان حـال  

ِیا آینده همراه با شک و تردید، آرزو و تمنی، لزوم یا اراده داللت کند که معموالً در ابتداي فعل، پیشوند    شود. نیز ذکر می  ـب

 عنایی مضارع التزامی در عربیمعادل م

بما + فعل مضارع -1 ر  

  أنْ + فعل مضارع -2

  لَیت + اسم ظاهر یا ضمیر + فعل مضارع -3

  علَی + اسم ظاهر یا ضمیر متصل + أنْ + فعل مضارع -4

  من الواجب + أنْ + فعل مضارع -5

  البد + أنْ + فعل مضارع  -6

  الم امر + مضارع -7

  ضارع التزامی منفی در عربیمعادل معنایی م

بما + ال نافیه + فعل مضارع -1 ر  

  أنْ + ال + فعل مضارع -2

  علَی + اسم ظاهر یا ضمیر متصل + أنْ + ال + فعل مضارع -3

  من الواجب + أنْ + ال + فعل مضارع -4

  البد + أنْ + ال + فعل مضارع  -5
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 ـ کاش استاد، سخنرانی خود را آغاز کند: لَیته   االستاذَ یستَهِلُّ محاضرتَ

بما یأتی محمد بیتَنا ـ شاید محمد به منزل ما بیاید: ر  

کتبأن الی ( جِبی) (لَه دالب) ( لیهنَ الواجِبِ عم) لَیهـ الزم است که ننویسد: ع  

  توانم شام بخورم: الأستَطیع أن أتَعشَّی ـ نمی

  »زدن«مضارع التزامی معلوم از 

  خص مفرد: البد أنْ تَضرِب ، البد أنْ تَضرِبیدوم ش

  »زدن«مضارع التزامی مجهول از 

بما التُضرَبینَ ر ، ما التُضرَبب بینَ ؛ ر بما تُضرَ ر ، ما تُضرَبب دوم شخص مفرد: ر  

  مضارع ملموس

 ن یا پدید نیامدن حالتی در زمان حالمضارع ملموس در فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاري و یا پدید آمد

  داللت کند.

  معادل معنایی مضارع ملموس در عربی

  مبتدا + فی حاله (یا) علَی وشَک + مصدر فعل مورد نظر -1 

  یکاد + مضارع فعل مورد نظر -2

  یکونُ + فی حاله (یا) علَی وشک + مصدر فعل مورد نظر -3

  چندانی ندارد. مضارع ملموس منفی در عربی کاربرد

لُ ـ او دارد پیاده می تَرَجی کادِل ، یالتَّرج لِ ، یکونُ فی حالهالتَّرج شود: هو فی حاله  

  کند: تکونُ األنباء فی حاله التَّسرُّبِ ، تکاد األنباء تَتَسرَّب ـ خبرها دارد نفوذ می

ب ـ دارم می أذه هابِ ، أکاد   ، انا ذاهب روم: انا فی حاله الذَّ

  »زدن«مضارع ملموس معلوم از 

بینَ  ینَ تَضرِ تکاد ، ضرِب   دوم شخص مفرد: تکاد تَ

  »زدن«مضارع ملموس مجهول از 

بینَ ضرَب ، تَکادینَ تُضرَ   دوم شخص مفرد: تَکاد تُ
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  مستقبل بند سوم : 

ن یا پدید نیامدن حالتی در زمان آینـده  فعل مستقبل در فارسی، فعلی است که بر وقوع یا عدم وقوع کاري و یا پدید آمد

  داللت کند.

  معادل معنایی مستقبل در عربی

  سین (یا) سوف + فعل مضارع -1

  إنْ (یا) إذا + فعل شرط و جواب آن -2

  مستقبل منفی در عربی: لَن + فعل مضارع

  ـ قصاب سر حیوان را جدا خواهد کرد: سوف یفصلُ الجزَّار رأس الحیوانِ

  را ترك خواهد کرد: سیغادر البِالدـ کشور 

  ـ کشتی را شناور خواهد کرد: سوف یعوم السفینَه

االعداء أمام ینمونَ لَن نَنحسلـ ما مسلمانان هرگز در مقابل دشمن خم نخواهیم شد: نحنُ الم  

  »زدن«مستقبل معلوم از فعل 

ضرِب ، ستَضرِبینَ ؛ لَن تَ   ضرب ، لَن تَضرِبِیدوم شخص مفرد: ستَ

  »زدن«مستقبل مجهول از 

بینَ ؛ لَن تُضرَب ، لَن تُضرَبِی ضرَب ، ستُضرَ   دوم شخص مفرد: ستُ

  زمان فعل جمالت حالیه

زمان فعل جمالت حالیه، غالباً تابع زمان فعل اصلی است. بدین معنا که اگر فعل اصلی، ماضی باشد، فعل جمله حالیه نیز 

  ود:ماضی ترجمه می ش

. ـ قافله رسید در حالی که (اهل قافله) شادي می ت القافله و هم یفرَحونَ   کردند: وصلَ

  ـ دوستش در دریا غرق شد در حالی که به او می نگریست: غَرِقَ صدیقُه فی البحرِ و هو ینظرُ الیه.

ب الکُ ـ بازیکن توپ را گرفت در حالی که فریاد می اللّاع زد: تَلَقَّف.   ره و هو یصرُخُ
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  زمان فعل جمالت وصفیه

زمان فعل جمالت وصفیه نیز مانند جمالت حالیه، غالباً تابع زمان فعل اصلی است. بدین معنا که اگر فعل اصـلی، ماضـی   

  باشد، فعل جمله وصفیه هم ماضی ترجمه می شود:

لُ البرغُ وتُص امرَأه أیتـ زنی را دیدم که بلغور پاك می کرد: ر(   لَ (البلغُرَ

نهم خافریضاً یم الطبیب صـ پزشک بیماري را معاینه کرد که از او می ترسید: فَح  

  ورزیدند: تَراءت قریه یعشَقُها الناس اي نمایان شد که مردم به آن عشق می ـ دهکده

  : گاهی جمالت وصفیه مستقل ترجمه می شوند:نکته

. د که مردم ایران ارسال کردهکن اي را حمل می هواپیما، محموله   اند: تَحملُ الطائره حموله أرسلَها شعب ایرانَ

  اشتراك لفظی در افعال فارسی و عربی 

شود. زیرا زبانهـا، در بسـیاري    شماري در ترجمه می وجود اشتراك لفظی در افعال فارسی و عربی اغلب منشأ اشتباهات بی

  ب، تقدیم و تأخیر، استعاره، حقیقت و غیره با هم مطابقت ندارند.از جهات، مانند اسم، فعل، صرف، ترکی

  گردد:    در این قسمت شواهدي از اشتراك لفظی در افعال فارسی و ترجمه آنها به عربی ذکر می

  ترجمه  فعل مشترك

  رسب فی اختباِر قیاده السیاره  در امتحان رانندگی رد شد

کُمرفض اقتر  پیشنهاد شما رد شد اح  

  مرَّ من هنا  از اینجا رد شد

    

  

  

  

  

   

  ترجمه  فعل مشترك

لَ الطعام  غذا خورد تَناو  

  أصیب بالبِرد  سرما خورد

  شَرِب الماء  آب خورد

  سقَطَ علی االرض  زمین خورد

  إنزَلَقَ  لیز خورد
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ی در عربی ندارد، از افعال مترادف دیگري نکته: گاهی ممکن است مترجم به تصور اینکه فعل مرکب فارسی، معادل ترکیب

  تواند معادل ترکیبی همان فعل را بیابد. استفاده کند، در حالی که با اندك دقتی می

  هایی از اشتراك لفظی در افعال عربی: نمونه

  ترجمه  فعل مشترك

زد  ضَرَب  

الجزیه جزیه و مالیات را واجب ساخت  ضَرَب  

الخیمه تخیمه برافراش  ضَرَب  

  روزگار بین آنها جدایی افکند  ضَرَب الدهرُ بینَهم

  در طلب روزي خارج شد  ضَرَب فی االرضِ

هلَی یدع مانع کار او شد  ضَرَب  

  از او روي گرداند  ضَرَب عنه صفحاً
  

  افعال متضاد در ترجمهبند چهارم : 

  این فعلها دو معناي مخالف با یکدیگر نهفته است. مانند: هاي متضاد است. زیرا در یکی از نکات مهم در ترجمه، توجه به فعل

  باشد. نیز می» فروختن«به معناي » خریدن«: این فعل عالوه بر باعـ 

  فیا عزَّ لیت النأي إذ حالَ بینَنا     و بینَک باع الود لی منک تاجرٌ

ه من کم کـرده)، تـاجري از تـو، دوسـتی و محبـت      اي عزّه! کاش آن جدایی که مانع میان ما شده (و عالقه تو را نسبت ب

  برایم می خرید.

  باشد: نیز می» فروخت«به معناي » خریداري کرد«است. اما عالوه بر » خریداري کرد«: این فعل معناي مشهورش شري ـ

: از مردم کسی هست که جان خود را به قصد   رضاي خدا می فروشد. ـ و من النَّاسِ من یشرِي نَفسه ابتغاء مرضات اهللاِ

س اللیلُـ  سعباشد. می» رو به روشنی نهاد«و » شب، رو به تاریکی نهاد«: به معناي ع  

   



  فقه و مبانی حقوق اسالمی»   204«
 
 
 

 

  فعلهاي مجهولی که معناي معلوم دارند

در زبان عربی فعلهاي مجهولی وجود دارد که در اثر کثرت اسـتعمال، معنـاي مجهـولی را از دسـت داده و تنهـا سـاختار       

آنها هویداست. این فعلها در عربی معناي معلوم دارند و در فارسی باید معلوم ترجمه شـوند. برخـی از   ظاهري مجهول در 

  این افعال عبارتند از:

: به موضوع توجه کرد           ،      غُم الهاللُ: هالل ماه پشت ابر پنهان شد   عنی بِالموضوعِ

  جنَّ اللیلُ: شب، تاریک شد       غُشی علیه: بیهوش شد، از هوش رفت          ،  

  اُغمی علیه: بیهوش شد، به حالت اغما در آمد  ،        سقطَ فی یده: پشیمان شد

بنا و یغفرْ لَنا لَنکُونَنَّ منَ  نا رمرحن لَم یأوا أنَّهم قَدضَلُّوا قالُوا لَئر یهِم وی أیدطَ فقا سـ و لَم :   الخاسرینَ

  اند، گفتند: اگر پروردگارمان ما را نبخشد قطعاً از زیانکاران خواهیم شد. ی پشیمان شدند و دیدند که گمراه شدهوقت

  ترجمه فعلهاي دو مفعولی          بند پنجم :   

اند که مشتمل بر دو قسم یعنی قلبی و غیر قلبـی هسـتند. در ترجمـه ایـن      هاي عربی متعدي به دو مفعول برخی از فعل

  اید یکی از دو مفعول را مفعول بی واسطه و مفعول بعدي را در صورت نیاز با حرف اضافه ذکر کرد:افعال ب

: مادر لباس را به بچه اش پوشاند. فلَها الثَّوبط االم تسـ ألب  

: راه را به او نشان داد.   ـ أراه الطریقَ

: برادرم را حمید نامیدم.   ـ سمیت أخی حمیداً

  مه فعلهاي وصفی فارسیترجبند ششم : 

هایی هستند که ظـاهر فعلـی    یکی دیگر از نکات مهم، ترجمه فعلهاي وصفی از فارسی به عربی است. فعلهاي وصفی فعل

  ندارند و به شکل صفت مفعولی فارسی نمایان می شوند. زمان این فعلها بر اساس فعل بعدي مشخص می شود:

  ی: سعید به دانشگاه رفت و ناهار خورد.ـ سعید به دانشگاه رفته، ناهار خورد؛ یعن

هاي زیـر چنـد    شوند. مثال هاي مختلف استعمال می ها در زمان هاي وصفی آن است که این فعل نکته مهم در ترجمه فعل

  دهد:  هاي مختلف نشان می هاي وصفی را در زمان نمونه از فعل

  ـ ماضی مطلق: 

دار من به خانه شما آمده، ناهار خوردم: أتَیتکُم فَتَغَذَّیتدار ( یا) إنی أتَیت یت   کُم و تَغَذَّ
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  ـ ماضی بعید:

 یت   من به خانه شما آمده، ناهار خورده بودم: کُنت قد أتَیت دارکُم و تغذَّ

  ـ ماضی استمراري:  

  من به خانه شما آمده، ناهار می خوردم: کُنت آتی دارکُم و أتَغَذِّي

  ـ ماضی نقلی:  

  ما آمده، ناهار خورده ام: قَد أتَیت دارکُم و تغذَّیتمن به خانه ش

  ـ مضارع اخباري:  

  من به خانه شما آمده، ناهار می خورم: آتی دارکُم و أتغذِّي

  ـ مستقبل:  

  من به خانه شما آمده، ناهار خواهم خورد: سآتی دارکُم و أتغذِّي

  بارتند از:فعل وصفی شرایطی دارد که حائز اهمیت است. این شرایط ع

  الف) اتحاد فاعل: فاعل فعل وصفی و فعل بعدي باید یکی باشد. یعنی مانند جمله زیر نباشد:

  احمد به خیابان رفته، دوستش او را دید.

ذکر شود. یعنی مانند جمله زیر نباشد: من بـه خانـه شـما     واوبعد از فعل وصفی: پس از فعل وصفی، نباید  واوب) حذف 

  .آمده و ناهار خوردم

  ج) نیاوردن دو یا چند فعل وصفی به صورت متوالی: سعید به خانه رفته، ناهار خورده، خوابید.

  هاي دعایی به فارسی ترجمه فعلبند هفتم :   

هاي دعایی در ترجمه از فارسی به عربی، عموماً به صیغه ماضی ترجمه می شوند. اگر چه در زبان عامیانه مضارع نیـز   فعل

  کاربرد دارد:

!ـ خدا ! یرحمه اهللاُ ه اهللاُ محوند او را بیامرزد! ر  

!   ـ خداوند او را شفا دهد! شَفاه اهللاُ

  ـ خداوند به تو سالمتی دهد! اهللاُ یعطیک العافیه

  گاهی ماضی مجهول معناي دعایی دارد:  نکته:
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لَ االنسانُ ما أکفَرَه! مرگ بر انسان ! (یا) کشته باد انسان! چقدر ناسپا س است! ـ قُت  

  ـ قُدس سرُّه: قبرش مقدس باد!

  نفی دعا

  استفاده می شود:» ال + فعل ماضی«و در عربی از  َنـیا  مـَهاي دعایی از  در فارسی براي منفی کردن فعل

ضی اهللاُ عنه! ـ خداوند از او خشنود مباد! الر  

  ـ خداوند او را شفا ندهد! ال شَفاه اهللا!

  ع آنقسم و انوابند هشتم :   

  ها عبارتند از: گیرد، برخی از این روش هاي مختلفی صورت می قسم در زبان عربی به روش

  استفاده از فعل قسم:  -1

: تو را به هر آن زیزٌ لَدیکو عن هبکُلِّ م فُکدهم. کس که برایت عزیز است سوگند می ـ أستَحل  

: سوگند می خورم که من او ر رهی لَم أزأنَّن ما ندیدم.ـ أقس  

  :تاءو  باء، واواستفاده از حروف جر  -2

اهللاِ         واهللاِ ، بِاهللاِ ، تَاهللاِ  یعنی: أحلف بِاهللاِ (یا) اُقسم بِ

  افعال ناقصه در ترجمهبند نهم :   

به عربی تا  ها از فارسی ترجمه افعال ناقصه از عربی به فارسی دشواري چندانی ندارد اما برگرداندن معادل معنایی این فعل

  طلبد. حدودي دقت و توجه زیادي را می

  افعال ناقصه از نظر معانی به چند قسم تقسیم می شوند: معانی افعال ناقصه:

پیوسـته بـود، همیشـگی    «به معناي » ظَلَّ، مازالَ، مابرح، ماانفَک، مافَتیء، مادام«در افعالی مانند  دوام و پیوستگی: -1

  »:می بودبود، همچنان بود، دائ

  ـ مازالَ االسالم أو النظام االسالمی خطراً علَی طغاه االرض: 

  اسالم یا حکومت اسالمی، پیوسته خطري براي طاغوتیان زمین بوده است.

  ـ إنَّ من التَلسعه أفاعی االیامِ و تَنهشه ذئاب اللیالی یظَلُّ مغروراً باالیام و اللیالی: 

  گردد. ها مغرور می هاي شبانگاهان او را نگزند، پیوسته به روزها و شب ر او را نیش نزنند و گرگهاي روزگا کسی که افعی
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  »:شد«به معناي » بات، صار، ظَلَّ، أصبح، أمسی، أضحی، عاد«درافعالی مانند صیرورت و دگرگونی:  -2

: آن مرد (در طول شب) ترسان بود.   ـ بات الرجُل خائفاً

والج هوا تاریک شد. ـ صار :   مظلماً

  در اغلب موارد معناي (شب، روز و صبح) در (أمسی، أضحی، أصبح) مورد نظر نیست:

ح العلم سبباً للخیر: علم سبب خیر شد. ـ أصب  

: قضیه آشکار شد. ی االمرُ واضحهـ أضح  

  مراري است:بر مضارع وارد شود معادل معنایی ماضی است» لَم یعد«یا » عاد«هرگاه  نکته:

 : العنایه الکافیه فی ذلک العصرِ   ـ قواعد اللغه لم تَعد تحظَی بِ

  قواعد زبان از توجه و عنایت کافی در آن دوره برخوردار نمی شد.

  »:کان«در فعل بودن -3

: پدر آن دو، صالح و نیکوکار بود.   ـ کانَ أبوهما صالحاً

  از آن فهمیده نمی شود: » بود«یه باشد، معناي جمله فعل» کان«: در صورتی که خبرنکته

 : لُ طوقُهم تَحالَّتی نالَها هی فوقَ ما ی هعاده أنَّ السرُ فی نفسشعـ کانَ ی  

  کرد سعادتی که بدان دست یافته مافوق قدرت و توانایی اوست. او در خود احساس می

  »:لیس«در فعل  نیستی -4

  ینُنـا                  إنَّ الجمالَ جمالُ العلمِ و األدبِ لیس الجمـالُ بأثـوابٍ تـُزَ

  لیس الیتیم الذي قد مات والده                  إنَّ الیتیـم یتیم العلمِ و الحسبِ

  دهند بلکه زیبایی، زیبایی علم و ادب است.  زیبایی به لباسهایی نیست که ما را زینت می

  دنیا رفته باشد بلکه یتیم کسی است که از علم و شرافت بی بهره باشد. یتیم کسی نیست که پدرش از

تاء و الصیف؟    ـ أو لَسنَا بین العوزِ و الیسرِ کاالشجارِ بینَ الشَّ

  آیا ما در میان فقر و غنا همچون درختان، میان زمستان و تابستان نیستیم؟ 
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  افعال مقاربه در ترجمهبند دهم :   

در عربی حکایت از آن دارد که گوینده از قطعیت مطالـب خـود اطمینـان    » کاد، یکاد«عال مقاربه، مخصوصاً استفاده از اف

  ندارد. در نتیجه اظهار نظر او جنبه تقریبی دارد:

هم: نزدیک است برق روشنی چشمهایشان را برباید. ابصار خَطفالبرقُ ی کادـ ی  

: در این پنج قصیده تقریباً خصوصیات مدح جمع می شود.ـ فی هذه القصائد الخَمسِ تَکاد تَج مع خصائص المدحِ   تَ

: نزدیک بود شتر مرغ پرواز کند.   ـ کاد النَّعام یطیرُ

  به چند صورت امکان پذیر است، از جمله:» کاد«منفی کردن

  ما کاد + مضارع فعل مورد نظر -1

کَد + مضارع فعل مورد نظر -2 لَم ی  

3-  کادالي نافیه + مضارع فعل مورد نظری +  

: هنوز لبی تر نکرده بودم که در گشوده شد. الباب ححتّی فُت رشفه أرشف دتـ ما ک  

  ـ لم تَکَد الفتاه تَبعد عنِ المدینه حتّی عاد أبوها: هنوز آن دختر از شهر دور نشده بوده که پدرش بازگشت.

  بیشتر است:» کاد«هستند، اما استعمال» کاد«ترادفم» أوشَک، کَرَب«دو فعل  نکته:

  ـ کَرَب اللیلُ ینقَضی: نزدیک بود شب به پایان رسد.

: نزدیک بود باران قطع شود. عنقَططَرُ أن یالم ـ أوشک  

  است. أنْغالباً بدون » کاد و کَرَب«فعل مضارع بعد از 

  افعال رجا و ترجمه آنها    بند یازدهم :   

  جا بر امید وقوع خبر داللت می کنند و عمل آنها همانند افعال ناقصه است. این افعال عبارتند از: عسی، حرَي، اخلَولَقَ:افعال ر

: امید است اندوه و سختی بر طرف گردد. نفَرِجأنْ ی رَي الکَربـ ح  

: امیر است غم و اندوه از بین برود. ذهبأنْ ی خلَولَقَ الغَمـ ا  

:ـ و قا   لَت امراه فرعونَ قُرَّه عینٍ لی و لَک و التَقتَلُوه عسی أنْ ینفَعنا أو نَتَّخذَه ولَداً و هم الیشعرونَ

همسر فرعون گفت: (این کودك) روشنی چشم من و توست و او را نکشید. امید است به ما سود رساند، یا او را به فرزندي 

  ند.کرد برگزینیم و آنها درك نمی
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  استعمال می شود:» رود باشد که، اي بسا، ممکن است که، انتظار می« در معانی دیگري مانند » عسی«گاهی  نکته:

  ـ عسی أن تَکرَهوا شیئاً و هو خَیرٌ لَکم: 

  چه بسا که از چیزي اکراه داشته باشید در حالی که برایتان خیر است.

  أنْ تَفعلَ أمام هذه االمه:  ـ یتَساءلُ النَّاس ماذا عساها إسرائیل

  رود که در برابر این امت انجام دهد. پرسند از اسرائیل چه چیزي انتظار می   مردم از یکدیگر می

  افعال شروع از منظر ترجمهبند دوازدهم :   

ند. برخی از این را به مخاطب القا می کن» شروع«هایی وجود دارد که در کنار یک فعل مضارع، معناي  در زبان عربی، فعل

  ».شَرَع، أخَذَ، طَفقَ، أنشَأ، راح، جعلَ، علقَ، هب، بدأ«فعلها عبارتند از: 

  در ترجمه این افعال ذکر دو نکته ضروري است:

  زمان فعل شروع، ماضی است؛ لذا فعل مضارع مورد توجه قرار نمی گیرد.       -1

  مه می شود. فعل مضارع بعد از افعال شروع، مصدر ترج -2

: پدرم شروع به چانه زدن با صاحب مغازه کرد. الحانوت صاحب م   ـ أخَذَ أبی یساوِ

النی: خواهرانم شروع به بوسیدن من کردند.  تُقَب ت أُختايـ راح  

: دوستم شروع به راه رفتن در باغ کرد. مشی فی الحدیقَهیقی یدأ صدـ ب  

  هاي تعجب فعلبند سیزدهم :   
  هاي ساخت تعجب: روش

  :  أفعلْ ِبـو  ما أفعلَاستفاده از دو صیغه  -1

ح الغُرفه الّتی المرآه فیها: اتاقی که در آن آیینه نباشد، چقدر زشت است. ـ ما اقب  

  ـ أجملْ بِهذا االسم: این اسم چه زیباست.

  »:یا + َلـ + ضمیر + من + اسم مجرور«استفاده از  -2

: عجب بچهـ یا لَک من طف   اي هستی لٍ

: عجب عادتی دارد هن عادـ یا لَها م  

  »:یا + لـَ + اسم مجرور«استفاده از  -3
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  ـ یا لَلعجب: عجبا ، شگفتا

  استفاده از سایر الفاظ:  -4

: شگفتا از این کودك ؛ سبحانَ اهللا ؛ نَعوذُ بِاهللاِ   ـ واعجباً من هذا الطفلِ

  ترجمه طالَما، قَلَّما، کَثُرَما

نیـاز از فاعـل هسـتند و     کافّه ذکر شوند، فعل جامد محسوب شده و بی ماهرگاه همراه با » طالَ ، قَلَّ ، کَثُرَ«فعالی مانند ا

  شوند. تنها بر جمله فعلیه افزوده می

  ها در فارسی عبارت است از: معادل معنایی این فعل

  هاست ، از دیرباز طالَما: از مدتها پیش ، از مدتها قبل ، مدت

  قَلَّما: کمتر در گذشته

  کَثرَما: بسیار در گذشته

 : قائهالی ل قتلُ الذي طالَما تَشَوک الرَّجرَ أمامی ذلـ ظَه  

  مردي در مقابلم نمایان شد که از مدتها قبل مشتاق دیدارش بودم.

  ـ هو الَّذي قلّما رآه من قبل: او کسی است که کمتر او را در گذشته دیده است.

: او کسی است که بسیار او را دیدهـ هو الَّ أیناهایم. ذي کَثُرَما ر  

  حروفگفتار سوم : ترجمه   

  مقایسه حروف جرّ با حروف اضافه فارسیبند اول :   

شـوند. بـه کـارگیري ایـن حـروف قاعـده بخصوصـی         در زبان عربی بسیاري از افعال با حروف جرّ مخصوصی استعمال می

  هاي: د. به عنوان مثال فعلنداشته و منحصر به سماع هستن

 » لَ « ؛   الیغالباً با » أسنَد ، اضافلیبا » إشتَمنا« ؛  عنبا » دشوند. استعمال می م  

  گردند: این حروف عالوه بر فعل با مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول و ... نیز ذکر می

  أضاف إلی ، یضیف الی ، أضف الی ، إضافه الی ، مضاف الی و ...

  ـ اشار الی تَواجده فی المدینه: به حضورش در شهر اشاره کرد.

: این کار منجر به شکست او شد. هـ أفضَی االمرُ الی فَشَل  

: به خط تماس نزدیک شدم. نوت من خَطِّ التَّماسِ د  
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  عدم انطباق حروف دو زبانبند دوم :   

ابل انطباق نیست؛ لذا این ذهنیت که حـرف اضـافه فارسـی بایـد     حروف اضافه فارسی در بسیاري از موارد، با حروف جرّ ق

  معادل معنایی مشابهی در عربی داشته باشد، در اغلب موارد صحیح نیست:

 نَـ قَرُبم  : یارهاتومبیل نزدیک شد. بهالس  

 نَوتا د نـ لَمه المهزولَ نحوي: وقتی ملَ وجه وح ه ن حالسائالً ع م تا از حالش جویا شوم، چهره الغـرش  او نزدیک شد بهه

  را به جانب من گرداند.

  نکته:

  در ترجمه به عربی ـ در افعال دو یا سه مفعولی ـ بدون معادل حرفی است:  بهحرف اضافه  -1

: به فقیر لباسی را پوشاندم.   ـ کَسوت الفَقیرَ لباساً

ه: به تو هدیه هدی اي دادم. ـ أعطَیتُک  

  شود: ، فعل با حرف جر و یا بدون جرّ به یک معنا استعمال میگاهی در عربی -2

  ـ جاءه ، جاء إلیه: نزد او آمد.

  ـ رماه ، رمی بِه: او را پرتاب کرد.

  شود: گاهی در فارسی حرف اضافه وجود ندارد اما در ترجمه عربی، حرف جر ذکر می -3

: سعید بیه لی سعیدع یغُش ، لی سعیدع یوش شد.ـ أُغم  

: شاگرد سیبویه بود. یه ویبلی سذَ عـ تتَلم  

  شوند در حالی که معادل عربی آنها بدون حرف جرّ است:  گاهی افعال فارسی با حرف اضافه ذکر می -4

ثَ النّاس صامتینَ کأنَّ هیبه الموت قدسلَبتُهم القوه و الحراك: ئذ لَبِ ندـ ع  

  اي ماندند، گویی هیبت مرگ قدرت و حرکت را از آنها ربوده بود.در آن هنگام مردم، ساکت بر ج

: به خدا نیرنگ می   زنند. ـ یخادعونَ اهللاَ

  رود. ـ یصعد السلَّم: از پله باال می
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  تأثیر حروف در تغییر معنیبند سوم :   

آورند. این تغییـرات   ی از افعال همراه شوند تغییراتی در معناي فعل پدید میدر عربی حروفی وجود دارد که هرگاه با برخ

  دو قسم است:

  الف) مثبت یا منفی کردن فعل:

 بغفیـ ر بغن: متمایل شد                ؛              رروي گرداندع :  

  ي گرداند.ه: از او روعنه: به جانب او متمایل شد   ؛              مالَ إلیـ مالَ 

  ه: او را نفرین کرد.علَیه: برایش دعا کرد             ؛              دعا َلــ دعا 

 بصلـَـ تَع بصلَیه: به نفع او جانبداري کرد؛              تَعه: به ضرر او جانبداري کردع  

  او مشغول شد (یا) مشغول او شد.  ه: بهِبـه: از او روي برگرداند     ؛         إشتَغَلَ عنـ إشتَغََل 

ه ِبــ شَغَلَه    کذا: او را از چیزي بازداشت. عنکذا: او را به چیزي سرگرم و مشغول کرد  ؛   شَغَلَ

  ب) متعدي کردن:

  کنند: گاهی بعضی از حروف، معناي فعل الزم را به متعدي تبدیل می

 آمد ؛ جاء : بـِ : آوردـ أتَی: آمد ؛ أتی بـِ : آورد   ــ   جاء  

: حرکت داد : حرکت کرد ؛ سار بـِ : حرکت داد  ــ  جرَي: حرکت کرد ؛ جرَي بـِ ـ سار  

  ـ أسرَي: شب روي کرد ؛ أسرَي بـِ : شبانه حرکت داد

  نون تأکید خفیفه و ثقیله در ترجمهبند چهارم :   

دو نون تاکیـد در فارسـی چنـدان از یکـدیگر     نون تاکید خفیفه و ثقیله در فارسی معادل قید تاکید است. معادل واژگانی 

  شود: متمایز نشده است و غالباً از الفاظ زیر در ترجمه هر دو استفاده می

  البته ، حتماً ، به طور حتم ، قطعاً ، موکداً ، یقیناً ، به طور قطع و ...

:   ـ و لَئن لَم یفعْل ما آمرُه لَیسجنَنَّ و لَیکوناً من الصاغرینَ

  دهم عمل نکند، قطعًا باید زندانی و خوار و ذلیل گردد. ه آنچه دستور میاگر ب

الزِمنَّ الفراش فی المستَشفَی:   فروضِ أنْ ینَ المـ کانَ م  

  بنا بود به طور حتم در بیمارستان بستري شود.
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  حروف جواببند پنجم  :   

  رترین حروف جواب عبارتند از:شوند. مشهو حروف جواب حروفی هستند که در جواب سؤال آورده می

  نَعم ، بلی ، ال و کَلّا

  گیرد: : بعد از خبر و استفهام قرار مینَعم

  ـ أتُحب أختَک ؟  نَعم: آیا خواهرت را دوست داري؟

  رود: در جواب نفی به کار می فقط: بلَی

  ـ قالَ أو لَم تُؤمْن ؟ قالَ بلی و لکن لیطمئنَّ قَلبی

  کند: رود و معناي نفی را افاده می اب جمالت عادي به کار می: در جوال

میع آمالِ االنسانِ فی الحیاه ؟ ال: آیا همه آرزوهاي بشر در زندگی محقق می قَّقُ جل تُحشود ؟ ـ ه  

  شود: : براي نفی موکد استعمال میکلّا

  ز؟ هرگ اي ـ هل زرتَه حتَّی االن ؟ کَلّا: آیا او را تاکنون دیده

  حروف تحضیض و توبیخبند ششم :   

حروف تحضیض حروفی هستند که هرگاه بر افعال مضارع وارد شوند معناي تشویق و بـر افعـال ماضـی معـانی تـوبیخ را      

  رسانند. مشهورترین حروف تحضیض عبارتند از: هلّا ، أال ، أما می

  به پدرت احترام بگذار)گذاري؟ (تحضیض=  ـ هلّا تَحتَرم أباك: آیا به پدرت احترام نمی

  ـ هلّا احتَرمت اباك: آیا به پدرت احترام نگذاشتی؟ (توبیخ= چرا به پدرت احترام نگذاشتی؟)

نی: به دیدن من نمی آیید؟ (تحضیض= به دیدن من بیایید) ـ أال تَزُور  

  ـ أال زرتُمونی: به دیدن من نیامدید؟ (توبیخ= چرا به دیدن من نیامدید؟)

  جمله: ترجمه  گفتار چهارم  

  جمالت طوالنی و متداخلبند اول: 

هاي طوالنی جمالتی هستند که عالوه بر جمله اصلی، یک یا چند جملـه فرعـی در کنـار خـود داشـته باشـند کـه         جمله

  ترین آنها عبارتند از: مهم

  جمالتی که بین مسندالیه و مسند آنها یک یا چند جمله ذکر شده باشد: -1
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  :فکانَ البِرُّ و الصداقهکانَ فی جمیعِ شبه جزیره العرب یجمع بین أفراد القبیله  الذي الجامعـ أما 

  کرد، نیکی و صداقت بود. اما آن چیزي (جامع مشترك) که در سراسر شبه جزیره عربی افراد قبیله را در خود جمع می

ه و شعرِه مسلکاً طَرَفَهـ ... حتّی  فی حیات سلکه،  الذي کانَ یالجاهلی البِیئَه ه ا تُوجِب معیداً عاً بأنْ    شَخصی عسـتَطَلـم ی فإنَّـه

  : یتَخَلَّص منه

سـاخت   ... حتی طرفه بن العبد هم که در زندگی و شعرش روش شخصی و دور از آنچه که محیط جاهلی بر او واجب مـی 

  کرد) نتوانست از آن رهایی یابد. (ایجاب می

  اي که بین فعل شرط و جواب آن فاصله طوالنی باشد: هجمالت شرطی -2

ضـارِ و  الباعه المتَجولونَ یجوبون الشَّوارع و ینتَقلونَ من حی الی آخَرَ و یجـرُّونَ عرَبـات صـفَّت فوقَهـا أنـواع الخُ      رأیتـ لَو 

 عالیه هم بِأصواتعضائلَی بلِّلونَ عدی هرَفالفَواکلَعت :   مدي تَعبِهم طوالَ النَّهارِ و شَقائهم لتأمینِ لُقمه العیشِ

کشند  هایی را می اي به محله دیگر رفته و گاري گردند و از محله ها می دیدي که در خیابان گرد را می اگر فروشندگان دوره

خواننـد، آن   به (خرید) اجناس خویش فـرا مـی   اند و با صداي بلند، مردم را ها را چیده که روي آنها انواع سبزیجات و میوه

  دانستی. شان را براي به دست آوردن یک لقمه نان می وقت میزان رنج آنها را در طول روز و بدبختی

  جمالتی که صفت در آنها جمله وصفیه باشد: -3

:الَّت مازالَت حتَّی الیوم تَقذف حممهاـ هناك غابات عذراء و جِبالٌ و براکینُ  التُّربه فی خُصوبه ی تَسهم  

هاي خود را که در حاصـلخیزي خـاك    هایی وجود دارد که از گذشته تاکنون گدازه ها و آتشفشان هاي بکر، کوه آنجا جنگل

  کنند. سهیم اند به بیرون پرتاب می

ه مسایلُ  ها و مکانَتَها المرموقَ ایرانَ و استقرار هالعداءـ إنَّ قُوالتَروقُ ل:  

  رت ایران و استقرار و جایگاه چشمگیرش، مسایلی است که خوشایند دشمنان نیست.قد

  جمالتی که صفت در آنها موصول باشد در صورتی که صله، جمله فعلیه یا اسمیه باشد: -4

  ـ إنَّه سیفقد جمیع التَّسهیالت الَّتی کانَ منَ المقَرَّرِ أنْ یحظَی بِها:

  ار بود از آن برخوردار شود، از دست خواهد داد.او همه تسهیالتی را که قر

  جمالتی که درون خود، جمله حالیه دارند: -5

ه » جاوه«ـ  مفیها العاص ی تَقَعالَّت لجزیرَهل زُرِ أندونیسیاو » جاکارتا«اسمج بهی أخص :   و أکثَفُها سکّاناً
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تـرین جزایـر    ه است. این جزیره حاصـلخیزترین و پرجمعیـت  اي است که پایتخت جاکارتا در آن واقع شد جاوه، نام جزیره

  اندونزي است.

  جمالتی که درون خود، جمله معترضه دارند: -6

: هدبِی رَهیالخ کانَت رَّهس ن کَتَمو الثَّناء ـ م هالتَّحی ـ علیه آالف ـ قالَ علی  

  که راز خود را پنهان نماید خیر و نیکویی به دست اوست. امام علی ـ که هزاران درود و ثنا بر او باد ـ فرمود: هر

  جمالتی که در آنها تأویل به مصدر وجود دارد:   -7

هـ أکَد رئیس الوزراء الصهیونی و ألولِ مرَّه علَی  ه سینسحب منَ االراضی المحتَلَّ   :أنَّ کیانَ

  نشینی خواهد کرد. هاي اشغالی عقب کرد که کشورش از سرزمینوزیر صهیونیستی براي اولین بار تأکید  نخست

ه سینسحب من االراضی المحتلّه«در این جمله  علَی انسـحابِ کیانـه مـنَ االراضـی     «به جاي مصدر موول یعنی » أنَّ کیانَ

  قرار گرفته است.» المحتلّه

  هاي طوالنی و غیر متداخل جملهبند دوم :  

هایی هستند کـه جمـالت فرعـی ندارنـد امـا بـه دلیـل کثـرت مفرداتشـان از بقیـه            رمتداخل جملههاي طوالنی غی جمله

  ترند. برخی از این جمالت عبارتند از: طوالنی

  جمالتی که در آنها از چندین حال مفرد استفاده شده باشد: -1

 یتی و تَدورولِ بن حم ت تَدور ه ماانفَکَّ ه نِّ و العفاریت، بأبواقِ الجِ نافخهـ فالعاصفَ   عواء الذئاب ... عاویهعویلَ الثَّکالَی، معولَ

دمید و بسان زنان بچه مرده، شیوه  هاي جن می که در بوق چرخید در حالی چرخید و می وقفه پیرامون منزلم می طوفان بی

  کشید ... ها زوزه می داد و همانند گرگ و فغان سر می

  ن صفت مفرد به کار رفته باشد:جمالتی که در آنها چندی -2

: الروحیه الَّتی» الوحده«للتَّعاونِ فی االسالمِ هی  االجتماعیه العظیمه االولی» الفائده«ـ    تَجمع المسلمینَ علی الخیرِ

  د.کن اولین فایده عظیم اجتماعی تعاون در اسالم، همان وحدت روحی است که مسلمانان را در (امور) خیر جمع می

  جمالتی که در آنها معطوف و معطوف علیه فراوان باشد: -3

رَّ الفردفیکفی لرقَه یه، الرَّشوه و السذب و الزّور، الخُبث و اللّئامالک ،هصانَعو الم نهداهنَ المم ـ هذا النوع:جتَمعِ الغربینَ المم   
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تان، دنائت و پستی، رشوه و دزدي، کافی اسـت کـه فـرد از جامعـه     این نوع چرب زبانی، چاپلوسی و فریبکاري، دروغ و به

  غربی بگریزد.

  ها المثل ترجمه ضربگفتار پنجم :   

  ها از سه صورت خارج نیست: المثل ترجمه ضرب

  در صورتی که در زبان مقصد معادل دقیق ضرب المثل موجود باشد باید عیناً بر اساس زبان مقصد ترجمه شود: - 1

Ø ـ شب آبستن ادلیدري ما ی بلی لَیس ست تا چه زاید سحر: اللَّیلُ ح  

Ø اش پارس می ـ هر سگی دِر خانه اح نَب کند: کُلُّ کلبٍ بِبابِه  

Ø فیها قَع و أخیهفَرَ بِئراً لن حـ چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی: م  

Ø  لَّتح رَّبجالم رَّبن جهـ آزموده را آزمودن، پشیمانی آرد: م النَّدام بِه  

Ø ُالتُصفق واحده ـ یک دست صدا ندارد: ید  

تـوان بـدان    در صورتی که در زبان مقصد، معادل دقیق نداشته باشد اما معناي نزدیک موجود باشد، مـی  -2

  اکتفا کرد:

Ø وقتی به حج می :   گردند.  رود که مردم از سفر حج برمی ـ یحج و النّاس راجعونَ

  رفت. رفت جمعه می رفت، وقتی می به مکتب نمی معادل تقریبی: حسنی

Ø .تخم مرغ امروز بهتر از مرغ فرداست : الغد ن دجاجهالیومِ خیرٌ م ـ بیضه  

  معادل تقریبی: سیلی نقد به از حلواي نسیه

Ø وجه ـ گل پشت و رو ندارد: معادل تقریبی: کُلُّک  

باشد باید مقصود گوینده به زبان مقصد شـرح   در صورتی که در زبان مقصد به هیچ عنوان معادل نداشته -3

  داده شود:

Ø نَ الشَّنفَري: دوندهي متر از شنفري ـ أعد  

  ترین فرد عرب بود. معرفی شده و گفته شود: شنفري دونده» شنفري«در ترجمه این ضرب المثل باید 

  و اینک تعدادي از ضرب المثل ها

  ال تصفقّ   هالید الواحد -
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v  ) ضرب المثل)یک دست صدا ندارد  

  وهب األمیر ما ال یملک  . - 

v (تحت لفظی ) می بخشد امیر از آنچه که تحت تملک خویش نیست  

  از کیسه خلیفه می بخشد ( ضرب المثل)

  و للناس فیما یعشقون مذاهب   -

v ( تحت لفظی ) بر مردم است به هر مذهبی تمایل داشته باشند  

  سلیقه ها یکنواخت نیست ( ضرب المثل)

  ح العطّار ما أفسد الدهر هل یصل -

v (تحت لفظی ) آیا بر عطار درست است که روزگار را فاسد نماید  

  آب رفته به جوي باز نیاید ( ضرب المثل)

  من یمدح العروس إلّا أهلها-

v (تحت لفظی ) همه عروس را مدح نمودند بجز خانواده اش  

  هیچ کس نمی گوید ماست من ترش است ( ضرب المثل)

  مه کثر مالمهمن کثر کال -

v ( تحت لفظی) کسی که زیاده گو باشد بسیار مالمت می گردد  

 پر گو خطا گوست ( ضرب المثل)

 من قرع باباً و لج و لج -

v (تحت لفظی ) کسی که دري بگشاید وارد آن می شود  

  عاقبت جوینده یابنده است ( ضرب المثل)

   من طلب العلی سهر اللیالی -

v  شب بیداري می کشد ( تحت لفظی)کسی که طالب مقام عالی است  

  گنج خواهی در طلب رنجی ببر ( ضرب المثل)
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  من طلب شیئا وجد وجد -

v (ضرب المثل ) عاقبت جوینده یابنده است  

   من طلب أخاً بال عیب بقی بال أخ -

v ( تحت لفظی ) کسی که طالب برادري بی نقص و خطا ست بی برادر می ماند  

 ضرب المثل)گل بی خار خداست یا کجاست ( 

  من حفرا بئراً ألخیه وقع فیها -

v ( تحت لفظی ) کسی که براي برادرش چاه می کند خودش در آن می افتد  

  چاه مکن بهر کسی اول خودت بعداً کسی ( ضرب المثل)

 ما علیها هخذ من رضف -

v مویی از خرس کندن غنیمت است  

   من صارع الحق صارعه -

v ( تحت لفظی) هر کس با حق دربیفتد گرفتار می شود  

  با آل علی هر که در افتاد برافتاد( ضرب المثل)

  المعیدي تسمع به خیر من أن ترأه -

v (تحت لفظی ) شنیدن آواز بهتر است از دبدن آن است  

  آواز دهل شنیدن از دور خوش است ( ضرب المثل)

   إذا  شاعت سهلت هالمحن -

v (تحت لفظی ) سختی اگر فراگیر باشد آسان می گردد  

  به انبوه ، جشن باشد ( ضرب المثل )مرگ 

   لکلّ فرعون موسی -

v (تحت لفظی ) .براي هر فرعونی موسی اي نیز است  

  دست باالي دست بسیار است ( ضرب المثل)
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  لکلّ مقام مقال -

v (تحت لفظی )براي هر جایگاه و مقامی سخنی است  

  هر سخنی جایی و هر نکته مکانی دارد ( ضرب المثل)

- جلد ك مثل ظفركما حک  

v (تحت لفظی ) آنچه نقش می گذارد بر پوست تو ناخن توست  

  کسی نخارد پشت من جز ناخن انگشت من ( ضرب المثل)

  ما هکذا تورد یا سعد اإلبل  -

v (تحت لفظی ) اینچنین نیست که وارد می شوي  

  این راهش نیست ، این ره که تو میروي به ترکستان است

    الکالم یجرّ الکالم -

v ف می آورد ( ضرب المثل)حرف حر  

  کلم اللسان أنکی کلم السنان -

v (ضرب المثل ) زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است  

  کالمستجیر من الرّمضاء بالناّر -

v (تحت لفظی ) مانند پناه بردن از شدت گرما به آتش  

  از چاله به چاه افتادن ( ضرب المثل)

  کلّ رأس به صداع -

v لمثل)براي هر سري دردي است ( ضرب ا  

  کل شاه تناط برجلیها -

v (تحت لفظی ) هر کاري کنی براي خود کردي  

  هر کسی رو تو قبر خود می گذارند ( ضرب المثل)

- ال تؤخر عمل الیوم إلی غد   

v (ضرب المثل ) کار امروز را به فردا میفکن  
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  ال یؤخذ المرء بذنب أخیه -

v (تحت لفظی ) کسی را به گناه برادرش مؤاخذه نمی کنند  

  ناه دیگري را بر تو نخواهند نوشت ( ضرب المثل)گ

   هلکلّ جدید لذ -

v (تحت لفظی ) هر چیز جدیدي لذتی دارد  

  نو که آمد به بازار کهنه می شود دل آزار ( ضرب المثل)

   لکلّ صارم نبوه -

v (تحت لفظی ) برهر سختی اي ناهمواري است  

  انسان جایز الخطاست ( ضرب المثل)

    حجر مرّتینال یلدغ المرء من  -

v (تحت لفظی ) شخصی دو بار از یک سنگ نمی لغزد  

  آدم یک بار پایش در چاله می رود ( ضرب المثل)

   علی نفسها جنت براقش -

v خودم کردم که لعنت بر خودم باد  

  عند الشدائد تعرف اإلخوان -

v (تحت لفظی ) هنگام سختی ها برادر شناخته می شود  

  در پریشان حالی و درماندگی ( ضرب المثل)دوست آن باشد که گیرد دست دوست  

  غاب القط إلعب یا فار -

v (تحت لفظی ) گربه که غایب شود اي موش به بازي بپرداز  

  حال میدان براید خالی شد هر چه میخواهی بکن ( ضرب المثل)

   فعل المرء یدل علی أصله -

v (تحت لفظی ) فعل شخص دال بر اصل و صحت آن است  

  د که در اوست ( ضرب المثل)از کوزه همان تراو
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   فوق کل ذي علم علیم -

v (تحت لفظی ) بر هر صاحب علمی ، عالمی است  

  دست باالي دست بسیار است ( ضرب المثل)

  کالشمسس فی رابعه النهار -

v (تحت لفظی ) مثل خورشید در وسط روز  

  مثل روز روشن ( ضرب المثل)

  کالم اللیل یمحوه النهار -

v ب است ( تحت لفظی)روز محو کننده سخن ش  

  کنایه بر کسی که به قول خود عمل نمی کند

   قاب قوسین أو أدنی -

v (تحت لفظی ) باالترین حد قوس  

  کنایه از بسیار نزدیک بودن

  الصبر مفتاح الفرج -

v (تحت لفظی ) صبر کلید فرج و گشایش است  

  گر صبر کنی زغوره حلوا سازي ( ضرب المثل)

  الطیور علی أشکالها تقع -

v ندگان با هم جنسان خود می پرند ( تحت لفظی)پر  

  کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز ( ضرب المثل)

  عاد صفر الیدین –عاد یخفی ّ حنین  -

v  دست از پا دراز تر بازگشت( ضرب المثل) –دست خالی بازگشت  

   عصفور فی الید خیر من عشره علی الشجره -

v ده تاي آن بر روي درخت است ( تحت لفظی) گنجشک در دست بهتر از  

  سرکه نقد به از حلواي نسیه است ( ضرب المثل )
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   رب سکوت أبلغ من کالم -

v (ضرب المثل ) چه بسا سکوتی که از سخن گفتن سزاوارتر است  

  السکوت أخو الرضاّ -

v (ضرب المثل ) سکوت عالمت رضاست  

  سبق السیف العذل -

v (تحت لفظی ) خون جاري شد  

  ر از کار گذشت ( ضرب المثل)کا

   زاد الطین بلّه -

v (ضرب المثل ) خواست ابرویش را درست کند زد چشمش را کور کرد  

  رحم اهللا إمريء عمل عمال صالحا فأتقنه -

v (تحت لفظی ) خدا بر شخصی که عمل  نیکو انجام دهد و به آن اصرار داشته رحیم است  

  کار نیکو از پر کردن است ( ضرب المثل)

  حبه حبه تصبح قبه  -

v (ضرب المثل ) قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود  

  الحسود ال یسود -

v (ضرب المثل ) حسود هرگز نیاسود  

  الحقّ مرّ -

v (ضرب المثل ) حرف حق تلخ است  

  خیر األمور أوسطها -

v (تحت لفشی ) بهترین کارها میانه رویی است  

  اندازه نگهدار که اندازه نکوست ( ضرب المثل)

  خیر البرّ عاجله -

v (تحت لفظی ) بهترین خوبی تعجیل در آن است  
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  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

  خیر الناس من ینفع الناس -

v (ضرب المثل )بهترین مردم کسی است که به مردم نفعی برساند  

  خیر الکالم ما قلّ و دلّ -

v (تحت لفظی ) بهترین کالم کوتاه و پربالر بودن آن است  

  و گزیده گوي چون در ( ضرب المثل) کم گوي

   خالف تعرف -

v مخالفت کن و مشهور شو  

  أین الثري و أین الثریا -

v این کجا و آن کجا ، تفاوت تا ثریا  

   بات یشوي القراح -

v ناه ندارد که فریاد کند  

  آه ندارد که با ناله سودا کند ( ضرب المثل)

  بلغّ السکین العظم -

v کارد به استخوان رسید  

  صبرسش لبریز شد ( ضرب المثل)کاسه 

  الغد هبیضه الیوم خیر من دجاج -

v (تحت لفظی ) تخم امروز بهتر از جوجه فرداست  

  سرکه نقد به از حلواي نسیه ( ضرب المثل)

  أکلَ الدهرُ علیه و شَرَب -

v (تحت اللفظی ) یضرب لم طال عمره ، کسی که عمرش طوالنی است  

  هفت کفن پوساند
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  عصیتُم أمري   أکلتم تَمري و -

v (تحت اللفظی ) .یأکله بضرس و یطأه بظلف  ، با دندان می خورد و با پا لگد می زند  

  نمک خوردن و نمکدان شکستن ( ضرب المثل)

  ألمر ماجدع قصیر أنفه   -

v (ضرب المثل )حقه اي دارد ، ریگی به کفش دارد  

  علی أهلها تجنی براقش  -

v (ضرب المثل ) از ماست که بر ماست  

  لو ترك القطا لیالً لنام-

v کسی که بدون اراده مکروهی را انجام میدهد  

  مجبور شدن علیرغم میل باطنی ( ضرب المثل)

  جدح جوین من سویق غیره -

v کسی که در مال غیر دسترسی دارد و از آن می بخشد  

  ازکیسه خلیفه می بخشد( ضرب المثل)

  تَجشّأ لقمانُ من غیر شَبع -

v می کند و فقیر است  مردي که اظهار ثروت  

  پز عالی و جیب خالی ( ضرب المثل)

  ال یجمع سیفان فی غمد-

v دو شمشیر در یک غالف نمی رود  

  با یک دست دو تا هندوانه نمی توان برداشت( ضرب المثل)

  جاوز الحزام الطلبیین -

v الشرّ و األذي هعن المبالغ هکنای فی تجاوز حد  

  کار از کار گذشتن ( ضرب المثل)
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  ما حک جلدك مثل ظفرك -

v ن ثقته بغیره اطمینان انسان به خود بیشتر از اطمینان به دیگران بودنحثّ اإلنسان علی الثقه بنفسه أکثر م  

  کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من ( ضرب المثل)

  حلب الدهرَ أشطُره -

v ن جرّب الدهر ، کسی که روزگار را تجربه کردهم  

  چشیده ( ضرب المثل)سرد و گرم روزگار را 

  مواعیده مواعید عرقوب -

v ن یعد و ال یفیٍ بوعدهم  

  وعده سر خرمن  می دهد ( ضرب المثل)

  ما الذُّباب و ما مرَقَتُه -

v   حقَّر ، امري کوچکلألمر ی  

  مورچه چیه که کله پارچه اش چی باشه ( ضرب المثل)

  کالرّاقم علی الماء  -

v شیء ال یثبت و ال یؤثر  

  هاون کوبیدن ( ضرب المثل)آب در 

  هالقط هلکل ساقط -

v التحفظ عند النطق ، مواظبت هنگام سخن گفتن  

  دیوار موش داره و موشم گوش داره ( ضرب المثل)

  تسمع بالمعیدي خیرٌ من أن تراه -

v ن مرآهرَه خیرٌ من خبم  

  آواز دهل شنیدن از دور خوش است ( ضرب المثل)

    هبالبارح هما أشبه اللیل -

v تشابه الالحق بالسابق ، شباهت بین پیش رو و پشت سر  
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  سگ زرد برادر شغال ، هرجا روي آسمان همین رنگ است ( ضرب المثل)

  تناط برجلَیه   هکلّ شا -

v عدم مؤاخذه الرجل بذنب غیره  

  هرکسی را تو قبر خود می گذارند ( ضرب المثل)

- بارد إنّک تضرب فی حدید  

v  َن یحاول االنتفاع بمنلیس عنده نفعم  

  بر آهن سرد کوبیدن ( ضرب المثل)

  ال یعرف الکوع من البوع -

v ن ال یعرف حقائق األمورم  

  فرق بین دست چپ و راستش را نمیداند( ضرب المثل)

  هإیاك أعنی و أسمعی یا جار -

v ن یتکلّم بکالم و یرید به شیئاً غیرهم  

  به در می گویم که دیوار گوش کند ( ضرب المثل)

 م رِجالً و یؤخّر أُخريیقّد-

v متردد فی أموره  

  این دست و آن دست می کند ( ضرب المثل)

  یهب مع کل ریحٍ -

v عهالم  

  حزب باد است و دمدمی مزاج ( ضرب المثل)

  یصطاد فی الماء العکر -

v از آب گل الود ماهی می گیرد  

  آخر المدي ولکن یبین السبقُ فی                  هو کلّ له فی أول الشوط مرح -

v جوجه را آخر پائیز می شمارند  
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  و قد حلم األدیم هکدابغ -

v کار از کار گذشته  

  خیر البر عاجلُه -

v در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست  

  من صارع الحق صرعه -

v هر که با حق درافتاد ور افتاد  

  ال تصفق هالید الواحد -

v یک دست صدا ندارد  

   ابعمالٌ تجلبه الریاح تأخذه الزو -

v .باد آورده را باد می برد  

  ترجمه کنایاتگفتار ششم : 

  باشد: ترجمه کنایات نیز به سه صورت می

  شود: اگر کنایه معادل لفظی و معنایی داشته باشد عیناً ترجمه می -1

ü وب: صبر ایوب دارد (صبر ایوب کنایه از صبر طوالنی در سختیبرُ أیص ه   هاي شدید است.) ـ لَ

ü فالنی فرزند شکم خویش است.ـ هو ابنُ ب : هطن  

ü از فالنی دست بشوي :   ـ إغسل یدك من فالنٍ

  گردد: اگر کنایه معادل لفظی نداشته باشد ولی معادل معنایی داشته باشد، بدان اکتفا می -2

ü به خاکستر می : نفُخُ فی الرّماددمد. (کنایه از کار بیهوده کردن) ـ ی  

  ارسی: معادل معنایی این کنایه در ف

  ها را پنبه کردن   آب در هاون کوبیدن، مشت بر سندان کوبیدن، رشته

  اگر کنایه معادل لفظی و معنایی نداشته باشد، باید لفظاً ترجمه و سپس مفهوم آن شرح داده شود: -3

ü (کنایه از سکوت طوالنی) او دست پرورده ابوالهول است : بیب أبی الهولِ ر ـ هو  

ü ِب لَه إلمام الموضوع: فالنی تو باغ نیست (کنایه از حواس پرتی)ـ لیس  

ü چشمم آب نمی : ه   خورد این کار را انجام دهد ـ الأظُنُّ أن یفعلَ
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  ادوات شرطگفتار هفتم : ترجمه   

  است. غیرجازمو  جازمادوات شرط در عربی منحصر به دو قسم 

  ترین ادوات شرط جازم عبارتند از: مهم

 ، ن ، ما ، أيانإنْ ، م یثُما ، إذما ، أنَّی ، کَیفما ، أیهما ، أینَ ، حتی ، مم  

  ترین ادوات شرط غیر جازم عبارتند از: لَو ، إذا مهم

  شود.  حرف شرط مختص ماضی است و کمتر با مستقبل همراه می لَو نکته:

  فعل مضارع ذکر شود به معناي ماضی است:  لواگر پس از  نکته:

ه اهللاِ:ـ لَو أنزَلنا هذا القر ن خَشیعاً متَصدعاً مخاش ه   آنَ علَی جبلٍ لَرَأیتَ

  دیدي. کردیم، از خشوع و فروتنی، کوه را متالشی می اگر این قرآن را بر کوهی نازل می

  شوند. بعد از ادوات شرط جازم چنانچه فعل شرط و جواب آن، ماضی یا مضارع باشند، مضارع ترجمه می نکته:

:ـ إن کانَ صدی ه مئه ألف ریالٍ   قی حاضراً ألعطَیتُ

  دهم. اگر دوستم اینجا حاضر شود به او صدهزار ریال می
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  نمونه سؤاالت تستی

    »کشور توافق کردند تولید و ذخیره سازي سالحهاي اتمی را متوقف کنند  178«  -1 

  تکدیسها .و  هالنووی هاتّفقت علی وقف انتاج األسلح هو ثمانٍ و سبعون دول ه) مائ1 

  و حفظها فی المخازن .  هالذری هعلی منع األسح هو ثمانی و سبعین دول ه) وافقت مائ2 

  و ثمانٍ و سبعون بلد علی إیقاف تولید السالح الذري و ادخاره .  ه) تّتفق مائ3 

  و جمعها . هالنووی هتوافق علی توقیف انتاج األسلح هو سبعون دول هو ثمانی ه)  مائ4 

حتـی ازدحمـت آالف مـن     هیکد یفتتح المعرض الدولی الثانی و العشرون للکتب و النشرات االسالمیلم «  -2

        »الناس أمام مقره 

) افتتاح بیست و دومین نمایشگاه کتاب براي کتب و نشریات اسالمی نزدیک نیست چون هزاران نفر از مردم مقابـل  1 

  نمود .  آن ازدحام خواهند 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب و نشریات اسالمی افتتاح شـد هـزاران شـخص مقابـل     ) به محض اینکه 2 

  نمودند .   محل آن ازدحام

) بیست و دومین بار است که نمایشگاه بین المللی کتاب وانتشارات اسالمی گشایش می یابد و مردم در مقابل مقـر  3 

  نمایشگاه ازدحام می نمایند . 

نمایشگاه کتابها و انتشارات در شرف افتتاح بود که هزاران نفر در مقابل محل آن شروع به ازدحـام  ) بیست و دومین 4 

  کردند . 

            » همین که به آستانه ي منزلمان رسیدم او را پشت در منتظر خود یافتم ! «  -3

  دارنا فإذن رأیناها خلف الباب فی انتظار . هعتب ىلإ) لم نصل 1 

  الدارحتی رأیتُه عند باب الدار ینتظرنی .  هعتب ىلإ ) لم نکد نصل2 

  الدار، إذ وجدتها تنتظرنی عند الباب .  هعتب ىلإ) ما وصلت 3 

  دارنا حتی وجدته ینتظرنی خلف الباب .  هعتب ىلإ) ما إن وصلت 4 
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  »مساحت این کشور بالغ بر دو میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار کیلومتر مربع است . «  -4

  هذا البلد بالغ علی ملیونین و مائتی و خمس و سبعین ألف کیلومتر مرّبع .  ه) مساح1 

  و سبعین و مائتین و ملیونین کیلومتر مرّبع . ههذا البلد تبلغ علی خمس ه) مساح2 

  و سبعین ألف کیلومتر مرّبع .  ههذه البالد ملیونین و مائتین و خمس ه) تبلغ مساح3 

  و سبعون ألف کیلومتر مرّبع . هلبلدان ملیونان و مائتا و خمسهذه ا ه) تبلغ مساح4 

      »نا آرامیهاي پریشب براي سومین شب متوالی در خیابانهاي شهر ادامه یافت . «  -5

  متوالیاً .  هاستمرّت لثالث لیل هأمس األول فی شوارع هذه المدین هاضطرابات لیل) 1 

  . هعلی التوالی فی شوارع المدین هالثالث هلیلقبل أمس قد استمرّت ل ه) اضطرابات لیل2 

  أمس االول . هلیل هعلی التوالی فی شوارع هذه المدین هالثالث ه) استمرّت االضطرابات للّیل3 

  قبل أمس . هلیل هلیالٍ متوالی هاضطرابات ثالث ه) قد استمرّت فی شوارع المدین4 

                        » بالغ می گردد . نفر  98500تعداد لبنانیهاي مقیم استرالیا به «  -6

  شخص .  هثمان و تسعین ألفاً و خمسمائ ىلإفی استرالیا یصل  هاللبنانی ه) عدد الجالی1 

  فرد .  هو تسعین ألفاً و خمسمائ ه) عدد اللبنانیین الساکنین فی استرالیا هو ثمانی2 

  فرد . هو تسعین ألف و خمسمائ ه) یصل عدد اللبنانیین المقیمین فی استرالیا إلی ثمانی3  

  شخص .  هو تسعین ألفاً و خمسمائ هباسترالیا إلی ثمانی هاللبنانی ه) یبلغ عدد الجالی4  

  »  آپارتمان مسکونی در شهرهاي بزرگ ساخته می شود .  723شهردار مدعی شد که روزانه «  -7

  یومیا . هیتم صنعها فی مدن کبیر هیسکن هو عشرین شقّ هو ثالث هبأنّ سبعمائ ه) ادعی رئیس البلدی1  

  للسکن یومیا . هیتم تشیدها فی مدن کبیر هو ثالثاً و عشرون شقّ هقال زاعماً بأنّ سبعمائ ه) انّ رئیس البلدی2  

  . هیتم إنشاؤها یومیا فی المدن الکبیر هسکنی هو ثالثاً و عشرین شقّ هأن سبعمائ ه) زعم رئیس البلدی3  

اً أنّ سبعمائ هلبلدی) قال رئیس ا4   ا .  هتصنع للسکن فی المدن الکبیر هو ثالثاً و عشرین شقّ همدعی یومی  
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  کان عدد السیاح األجانب» : نفر بوده است   392/421/2تعداد جهانگردان زن و مرد خارجی در حدود «  -8

  و سائحاً .  هتسعین سائح و اثنتین و هو عشرین ألفاً و ثالثمائ ه) نحو ملیونی اثنین و أربعٍ و واحد1  

  و سائحاً . هو اثنین و تسعین سائح هعشرین ألفاً و ثالثمائ ه) حوالی ملیونی واحدي وأربعمائ2  

  . هو اثنان و تسعین سائح و سائح هألف و ثالثمائ ه) حوالی ملیونین وأحد و عشرین و أربعمائ3  

  . هو اثنین و تسعین سائحاً و سائح هثمائو واحد و عشرین و ألفاً و ثال ه) نحو ملیونین و أربعمائ4  

  » :                 این پیشنهاد تو از اینکه تشنج زدائی کند، سؤال برانگیز شده است «  -9

  . ه) إقتراحک هذا الیزیل التوتر کما یطرح األسئل1  

  أکثر مما أزال التوتر . ه) إقتراحک هذا طرح األسئل2  

  أکثر من أن یزیل التوتر . ه) هذا إقتراحک یطرح األسئل3  

  التوتر . هأکثر منها إزال ه) هذه إقتراحاتک خلقت األسئل4  

  »  هالتکاد الحرب تنشب حتی یرتدي الکثیر من شبابنا الملتزمین البدالت القتالی«  -10

  ) به محض اینکه جنگ شعله ور شود، بسیاري از جوانان متعهد ما لباس رزم به تن می کنند .1  

  جنگ برپا نشده است که بسیاري از داوطلبان جوان ما لباس هاي جنگی می پوشند . ) هنوز2  

  ) همین که جنگ اعالم شد، بسیاري از جوانان با تعهد شعارهاي جنگی سر می دهند . 3  

  ) به محض اینکه جنگ اعالم شد، بسیاري از جوانان ملتزم ما لباس رزم پوشیدند .4  

  »           الماضی هیوم الجمع هإلی البالد االوربی هالسری هعین و نیفاً من طالبی الهجران قوات الدرك اعتقلت سب« -11

) نیروهاي امنیتی روز جمعه گذشته هفتاد و چند نفر را کـه مخفیانـه قصـد سـفر بـه کشـورهاي اروپـا را داشـتند         1  

 بازداشت کردند.

قصد سفر بـه کشـورهاي اروپـایی را داشـتند بازداشـت      ژاندارمري روز جمعه گذشته هفتاد و اندي را که  ) نیروهاي 2  

 کردند.

 ) نیروهاي مسلح روز جمعه پیش حدود هفتاد نفر را که به طور اسرارآمیز قصد مهاجرت به اروپا را داشتند زندانی کردند.3  

داشتند زندانی ) نیروهاي انتظامی چمعه پیش تعداد هفتاد نفر را که مخفیانه قصد مهاجرت به کشورهاي اروپایی را 4  

  کردند.  
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  »    جامعه بین المللی در حل این مشکل به نظر ما بیشتر تمایل دارد تا به نظر دیگران« -12

  أمیل إلی رأینا منها الی االخرین. هحیال حل هذه المعضل هالدولی ه) األسر1  

  ) المجمع الدولی حیال حل هذه أمیل الی رأینا حتی رأي الغیر.2  

  تمیل الی رأینا اکثر منه الی االخرین. ههذه المشکل هحیال حلحل هیالدول ه) األسر3  

  هذا اإلشکال یمیل اکثر الی رأینا مما یمیل إلی غیرنا. ه) المجمع الدولی حیال حلحل4  

  »  پرداختن به مطالعه ي کتاب را بیشتر دوست دارم تا سرگرم شدن به مشاهده برنامه هاي تلویزیونی« -13

  .هبرامج تلفزیونی هالکتاب أحب إلی من مشاهد هطالع) إذا أشتغل بم1  

  .هبرامج تلفز هکتاب أحب لی من أن ألهو بمشاهد ه) إذا أشتغل بمطالع2  

  .هبرامج التلفز  هکتاب اکثر من حبی غیر مشاهد ه) أنا أحب أن أشتغل بمطالع3  

  .هلتلفزیونیالبرامج ا هلکتاب أحب الی من أن ألهو بمشاهد ه) ألن أشغل بمطالع4  

ا نحتاج إلی إمام خطیب« -14 أصبحنا نحتاج إلی امام عادل اکثر مم  «    

  ) از این پس ما به یک امام عادل بیشتر نیاز داریم تا به یک امام سخنور.1  

  ) از اکنون به بعد ما به یک امام عادل بیشتر از یک سخنران نیازمندیم.2  

  سپس به امام خطیب. ) بیشتر احتیاج ما به یک امام عادل است3  

  ) ما دیگر به امام  عادل احتیاج داریم نه به امام خطبه خوان.4  

    »            لم یکد الخبیر الکهربائی وضع القیاس فی المقبس حتی کهرب «  -15

  ) به محض اینکه کارشناس برق آچار آن را در پریز قرار داد ، برق وصل گردید . 1  

  و شاخه برق را در پریز قرار داد دچار برق گرفتگی شد . ) کارشناس برق همین که د 2  

  ) هنوز کارشناس برق آچار را در پریز قرار نداده بود که جریان برق برقرار شد.  3  

  ) همین که کارشناس برق دو  شاخه را به پریز وصل کرد ، برق از سیستم عبور کرد .  4  

  .»       دالر کاهش یافته است  264/708/12/ 951ذخایر طالي بانک مرکزي به «  -16

  قد انخففت احتیاطیات البنک المرکزي من الذهب إلی ....                                    

  و واحد و خمسین دوالر . هو ستین ألف و تسعمائ هملیونات ومائتین و أربع هو ثمانی ه) اثنتی عشر ملیاراً و سبعمائ 1  

و خمسـین دوالرات  هو واحـد  هو ستین ألف و تسعمائ هو ثمان ملیونات ومائتین و أربع هائ) اثنی عشر ملیار و سبعم 2  

  و واحد و خمسین الدوالرات . هو ثمان مالیین ومائتین و أربع و ستین ألفاً و تسعمائ ه) اثنی عشر ملیار و سبعمائ 3  

  و واحد و خمسین دوالراً . هو تسعمائ و ستین ألفاً همالیین و أربع هو ثمانی ه) اثنی عشر ملیاراً و سبعمائ 4  
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  » اما چیزي نگذشت که به این شهر که مدرك دانشگاهی خود را در آنجا گرفته بود بازگشت «  -17

  منها . هالجامعی هالتی حصل علی الشهاد ه) غیر أنه لم یمض وقت طویل حتی عاد إلی هذه البلد1  

  . هحیث حصلت علی الشهادتها الجامعی ه) غیر أنّها لم تلبث أن عادت إلی هذه االمدین2  

  .  هالجامعی ه) لکنها لم تظل حتی رجعت إلی هذا البلد حیث نالت فیها شهاد3  

  منها . هالجامعی ه) لکنه لم یلبث أن رجع إلی هذا البلد الذي نال شهاد4  

  »    طرح تحقیقاتی در این دانشگاه در حال اجراست .  1104هم اکنون حدود «  -18

ا فی الجامع هو أربع ههناك حوالی ألف و مائ) 1   هذه .  همشروع البحث حالی  

  .  همشاریع بحث فی هذه الجامع هو أربع ه) ینفّذ حالیاً نحو ألف و مائ2  

  .  همشروع البحث فی هذه الجامع هو ألف و مائ ه) هناك فی الوقت الراهن نحو أربع3  

  هذه .  هو ألف مشاریع بحث فی الجامع هئو ما ه) تنفّذ فی الوقت الحاضر حوالی أربع4  

 2گزارش موسسه مرکزي آمار حاکی است که ارزش تجارت خارجی کشور در سـال گذشـته بـالغ بـر     «  -19

  »                                                     میلیون ریال بوده است .  843میلیارد و 

 هأکثر من ملیاري و ثالث هالماضی هللبالد فی السن هالخارجی هعلی بلوغ التجارلإلحصاء دلّ  هالمرکزی ه) التقریر لمؤسس1  

  مالیین ریاالت.  هو أربعین و ثمانیمائ

ـ   هالمنصرم هللسن  هالبالد الخارجی هلإلحصاء یدلّ علی بلوغ تجار هالمرکزی ه) تقریرمن مؤسس2   و  هالملیـارین و ثمانیمائ

  األربع و الثالثین من الریاالت.

للعـام المنصـرم بلغـت الملیـارین و       هفی الـبالد الخارجیـ   هأنّ ثمن التجار هاإلحصاء المرکزی هتفید تقریرات مؤسس) 3  

  و أربع و الثالثین ملیون  ریال. هالثمانمائ

فـی العـام الماضـی قـد بلغـت ملیـارین و        هالـبالد الخارجیـ   هتجار هلإلحصاء أن قیم هالمرکزی ه) یفید تقریر المؤسس4  

  و أربعین ملیون ریال . هو أربع و ثالث هثمانمائ
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»اندیشـند .   نیروهاي رزمنده ي ما بیش از اینکه به فکر نفوذ در خاك دشمن باشند به تضیعف روحیه ي او می«  -20
ها أکثر من اإلهتمام بتوغّل أراضیه . هکانت تتأمل فی تضعیف نفسی ه) قواتنا المهاجم1   عدو  

ها أکثر منها بالتسرب فی أراضیه .  هتنفک تفکر فی تضعیف معنویلم  ه) إنّ قواتنا الحربی2   عدو  

  تفکر فی تضعیف معنویات العدو أکثر مما تهتم بالتوغل داخل أراضیه . ه) کانت قواتنا الحربی3  

  مادامت تتأمل فی تضعیف نفسیات العدوأکثر من أن تهتم بالنفوذ فی أراضیه.  ه) إنّ قواتنا المهاجم4  

  »   مان بین المللی کار براي گسترش دادن عدالت اجتماعی تاسیس شده است . ساز«  -21

  .  هاالجتماعی هاسست إلتساع العدال هالعمل العالمی ه) منظم1  

  . هاالجتماعی هالعدال هتاسست لتنمی هالعمل االقلیمی ه) منظم2  

  . هاالجتماعی هالعدال هقد تاسست لتنمی هالعمل الدولی ه) منظم3  

  . هاالجتماعی هقد بنیت علی اساس العدال هالعمل الدولی هم) منظ4  

  »                          ال یکاد االنسان تضعف ثقته بنفسه حتی یصبح اتکالیاً . «  -22

  ) انسان در نزدیکی مرز خود باختگی است ، آنگاه که اعتماد به نفسش ضعیف می گردد . 1  

  ش ضعیف گردد که ناگاه به خود آید . ) انسان نزدیک است اعتماد به نفس2  

  ) به محض اینکه اعتماد به نفس در انسان ضعیف می شود به دیگران متکی می گردد . 3  

  ) به محض اینکه انسان اعتماد به نفسش ضعیف می شود پایه ي ایمانش سست می گردد .4  

  ....... من اوالد أبیه  إنه کان » : او از سیزده تن فرزندان پدر ، هفتمین آنها بود . «  -23

  عشرَ  ه) سبع من ثالث2    ) سابعاً ثالث عش 1  

  َ عشرَ  ه) سابع ثالث4    ه) سبع من ثالثَ عشر3َ  

  »  یفتتح الناس علیه  هو الزراعی هال یکاد المعرض الدولی الثانی للصناعات الغذائی«  -24

و کشـاورزي ایـران افتتـاح شـود مـردم از آن اسـتقبال       ) به محض اینکه دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی 1  

  خواهند کرد . 

  ) در آستانه ي برگزاري دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزي ایران مردم به آن روي آوردند . 2  

  ز آن استقبال کردند.) در نزدیکی دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزي ایران افتتاحیه اي بود که مردم ا3  

) هنوز نمایشگاه دومین کشور تولید کننده ي صنایع غذایی و کشاورزي ایـران افتتـاح نشـده بـود کـه مـردم از آن       4  

  استقبال کردند.
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                          »   هکم شهراً فی السن«  -25

  اثنا عشرشهرا   ه) فی السن1  

  اثنین عشرشهرا    ه) فی السن2   

  اثنان عشر شهور  ) فی العام3  

  أشهر ه) فی العام اثنتا عشر4   

  »                     این جشنواره به مدت چهار روز برگزار می شود . «  -26

  ) سیعقد هذا االحتفال فی الیوم الرابع 1  

  یوم  هأربع ه) سیجري االحتفال لمد2   

  ه) سیقام المهرجان فی الیوم الرابع من المد3  

  أیام  هأربع هلمهرجان لمد) سیقام هذا ا4   

تعدادي واحد مسکونی در برخی شهرها موجود است که یک چهارم قیمت قطعی هر واحد پیشـاپیش  « -27

     »            گردد دریافت می

  توجد فی بعض المدن یمکن دفع ربع السعر النهائی لکل بناء مقدما.  هالسکنی ه) ان ّعدداً من األبنی1  

  من السعر النهائی.  هیجب دفع خمس و عشرین بالمائ هفی کم مدین هحدات المسکونی) توافر عدد من الو2  

.   هفی بعض المدن یتم  سداد ربع السعر النهائی لکل وحد ه) یتوافر عدد من الوحدات السکنی3     مقدماً

  .  همقدم هلبعض المدن یجب تقدیم ربع قیمتها النهائی ه) هناك عدد من البنایات السکنی4  

  »  شخص را به انجام یک سلسله حمالت بقصد از بین بردن امنیت کشور متهم کرد. 27دادگاه عالی «  -28

  من الهجمات بهدف تفویض استقرار البالد . هو عشرین شخصاً بتنفیذ سلسل هالعیا سبع ه) اتهمت المحکم1  

اسـتقرار الـبالد   همالت هادفین إبادمن الح هالعیا اتهاماً بحق سبع و عشرین شخصاً بإعمال سلسل ه) أصدرت المحکم2  

  من الهجمات تهدف ردم أمن البالد .  هسبعه و عشرین فرداً بإجراء سلسل  العلیات حکمت علی ه) المحکم3  

  من الهجمات تهدف القضاء علی أمن لبالد . هسلسل هتتهم سبعاً و عشرین فرداً بذریع هالقضاء العالی ه) محکم4  
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  »                                                 زینه ها صحیح است ؟ عبارت کدام یک از گ«  -29

  هی ألف و ثالثمئات و سبع و سنین .  هالجاری ه) السن1  

  و ألف . هست و سبعین و ثالثمائ ه) هذه هی سن2  

  ) السنین تمرّمرّ الجبال .3  

  . ه) سنوات العمر االنسان تمرّون بسرع4  

  »     بظهور االسالم .  هد حتی أصبحت للشعر أغراض جدیدلما یمر قرن واح«  -30

  ) به محض گذشتن یک قرن از ظهور اسالم، شعر اغراض جدیدي پیدا کرد .1  

  ) یک قرن گذشت تا آن جا که اسالم ظهور کرد و اغراض شعر جدید شد . 2  

  ) وقتی یک قرن گذشت ، با ظهور اسالم اغراض شعر جدید گردید . 3  

  ک قرن نگذشته بود که شعر با ظهور اسالم اغراض جدیدي یافت . ) هنوز ی4  
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  پاسخنامه سؤاالت تستی

  ) صحیح است .  1گزینه (  -1

    هالنووی هسالحهاي اتمی : االسحل  توقف تولید:وقف انتاج

  نیروگاههاي اتمی : المفاعل الذریه ( براي سالح از واژه نووي استفاده می شود ) 

  عدد صحیح نیست و همچنین سایر اطالعات نیز به درستی ترجمه نشده است .  2و  4و  3در گزینه هاي 

ثمانیـه بایـد بـه     4ثمان باید به ثمانیه تبدیل شود و در گزینـه   3ثمانی باید به ثمانٍ تبدیل شود . در گزینه  2در گزینه 

  ثمان تبدیل شود . 

  ) صحیح است .  2گزینه (  -2

  استفاده شده و این مورد باید در ترجمه فارسی رعایت شود . » ض اینکه به مح« در عبارت عربی اسلوب 

  به محض اینکه : لم یکد..... + حتی + .....   یا    ماإن +...... حتی + .....        النشرات االسالمیه : نشریات اسالمی 

  ) صحیح است .  4گزینه (  -3

نیز از ایـن اسـلوب    2رعایت شده است . در گزینه  4ه در گزینه یک اسلوب است ک»  به محض اینکه « یا » همین که « 

  استفاده شده ولی عبارت صحیح ترجمه نشده است و عند باب الدار معادل آستانه منزلمان نیست . 

  ) صحیح است .  3گزینه (  -4

نیـز   2گزینـه   مـذکر اسـت و  » ألـف  « باید مؤنث شود چون معدود » خمس « صحیح نیست و » بالغ علی «   1درگزینه

  صحیح نیست و عدد باید منصوب شود . » البلدان «  4در ملیونین باید حذف شود و در گزینه » نون« صحیح نیست و 

  ) صحیح  است .  2گزینه (  -5

  علی التوالی : متوالی   قبل أمس : پریشب  أمس : دیشب

»  ههذه المدینـ « نیز صحیح ترجمه نشده است و  3صحیح نیست . گزینه »  هلثالث لیل« و »  ههذه المدین«  1در گزینه 

  ثالثه لیالٍ صحیح نیست .  4نیامده است و در گزینه » این « به معناي این شهر است که در عبارت فارسی لفظ 

  ) صحیح است .  4گزینه (  -6

  الجالیه : مهاجر       یبلغ : بالغ می گردد ، می رسد .

مذکر اسـت عـدد بایـد    » الف « استفاده می شد و همچنین چون » باء « حرف  باید از» فی « به جاي حرف  1در گزینه 
« صـحیح نیسـت و همچنـین    » الساکنین فی استرالیا «  2در گزینه » . و تسعین ألفاً  هثمانی« مؤنث بیاید و باید بگوییم 
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المقیمـین فـی   «  3و در گزینـه  » تسـعون  « صحیح نیست و باید بگـوییم  » تسعین « صحیح نیست همچنین» تسعین 
  باید منصوب شود . » ألف « صحیح نیست و » االسترالیاء 

  ) صحیح است . 3گزینه (  -7
  زعم : مدعی شد   سکنیه : آپارتمان مسکونی هشق

» عشـرون  «  2مؤنث اسـت . در گزینـه   »  هشق« باید مذکر شود چون معدود » ثالثه « عدد صحیح نیست و  1در گزینه 
  گفته شود .» عشرین « وب شود و باید مرفوع است و باید منص

  ) صحیح است . 4گزینه (  -8
» اثنتین « مذکر است و » ألفاً « نیز باید مذکر بیاید چون معدود »  هواحد« اشتباه است و  1در گزینه » ملیونی اثنین « 

ملیونی «  2ت . در گزینه نیز باید مذکر شود چون هر گاه معدود متعدد باشد و یکی مذکر و دیگري مؤنث مذکر مقدم اس
  صحیح نیست . » اثنان «           3صحیح نیست و در گزینه » 
  ) صحیح است .  2گزینه (  -9

  اقتراحک هذا : این پیشنهاد تو   هذا االقتراح :  این پیشنهاد
  مفهوم به درستی ترجمه نشده است . 1صحیح نیست و در گزینه  4و  3بنابراین گزینه هاي 

  ) صحیح است . 1( گزینه  -10
  : لباسهاي رزم   هالبدالت القتالی  الملتزم : متعهد  نشبت الحرب : جنگ شعله ور شد

  ) صحیح است . 2گزینه (  -11
  السریه : مهاجرت پنهانی  هالهجر  قوات الدرك : نیروهاي ژاندارمري

  فارسی است .» اندي « ناي نیف : عددي است که بعد از عدد ده تایی و صد تایی و هزار تایی می آید و به مع
  ) صحیح است . 1گزینه (  -12

  اسلوب ذکر شده در عبارت فارسی معادل این اسلوب عربی است : 
  أمیل + إلی ...+ من + إلی +......» افعل تفضیل + حرف جر + من + حرف جر « 

  الدولیه  هجامعه بین المللی : األسر
  ) صحیح است . 4گزینه (  -13
إذا « نادرسـت اسـت چـون     2و  1گزینه هاي » . بیشتر دوست دارم تا « یک اسلوب است و به معناي » أحب الی من « 

  اسلوب مورد نظررعایت نشده است . 3باید به صورت مصدري ترجمه شود . در گزینه » اشتغل 
  ) صحیح است . 1گزینه (  -14
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 2این اسلوب ترجمـه نشـده اسـت و در گزینـه      طبق 4و  3یک اسلوب است و گزینه هاي » افعل تفضیل + من + إلی « 

أنا أقـرب الیـک مـن    « کلمه امام ترجمه نشده است و همچنین اسلوب به صورت کامل ترجمه نشده است ؛ به طور مثال 

  »من به تو نزدیکترم تا علی » :« علی 

  ) صحیح است . 2گزینه (  -15

کهرب : دچار برق گرفتگی شـد    پریز مقبس :  القابس : دو شاخه  الخبیرالکهربائی : کارشناس برق

  صحیح نیست .   4و 3و  1با توجه به این کلمات گزینه هاي 

  ) صحیح است . 4گزینه (  -16

تمییز عدد مرکب است و باید » ألف «  2باید مذکر بیاید . در گزینه » اثنتی « مذکر است بنابراین » ملیاراً «  1در گزینه 

گفته شود . در » دوالراً « باید » دوالرات « ییز عدد معطوف باید مفرد باشد و به جاي مفرد و منصوب باشد ؛ همچنین تم

  مذکر است . » ألف « باید مؤنث باشد چون » أربع « منصوب بیاید و » ملیاراً « باید به صورت » ملیار«  3گزینه 

  ) صحیح است . 2گزینه (  -17

  اینکه غیر أنّ : اما، با وجود  لم تلبث : دیري نپایید

بایـد   هصحیح نیست چون موصوف و صفت هسـتند شـهاد   هالجامعی هشهاد 3اسلوب رعایت نشده و در گزینه  1در گزینه 

بلد به معنـاي کشـور    4و  3نکره است واین صحیح نیست و در گزینه هاي  هجامعی هشهاد 4الف و الم بگیرد و در گزینه 

  است و نه شهر .

  ) صحیح است .  2گزینه (  -18

  عدد صحیح نمی باشد . 4و  3مشروع باید مشاریع باشد زیرا باید معدود أربعه جمع باشد . در گزینه هاي  1گزینه  در

  ) صحیح است . 4گزینه (  -19

  عدد صحیح نمی باشد . 3و  2و 1در گزینه هاي  

  ) صحیح است .  3گزینه (  -20

  : نفوذ التوغّل  : روحیه هالمعنوی  قوات الحربیه : نیروهاي رزمنده

 همعادل ماضی استمراري نیست . زیرا در ترجمـ  2بر طبق کلمه هاي باال درست ترجمه نشده است و گزینه  4و  1گزینه 

  جمله سؤال باید از ماضی استمراري استفاده کنیم . 

  ) صحیح است . 3گزینه (  -21
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  : گسترش هالتنمی  : بین المللی هالدولی

  ت که در عربی به صورت قد + فعل ماضی ساخته می شود .تاسیس شده است معادل ماضی نقلی اس

) صحیح است . زیرا به محض این که معادل اسلوب عربی لم یکد ... + حتی ... یـا مـا إن ... حتـی ... مـی باشـد       3گزینه (  - 22

  ) صحیح است .  4گزینه (  -23

  اً سابع به ما بعد خود باید اضافه شود .زیرا اوالً هفتمین عدد ترتیبی است نه اصلی پس سبع اشتباه است و ثانی

  ) صحیح است .  1گزینه (  -24

  ال یکاد یا لم یکد + ... + حتی + ...    :          به محض اینکه

  ) صحیح است .  1گزینه (  -25

،  نـا ) هر دو جزئش از نظر جنس با معدود خود مطابقت دارد و چون مبتداي مؤخر است از اعـراب، جـزء اول ( اث   12عدد 

  مرفوع و عالمت رفع آن ( ا) است .

  ) صحیح است .  4گزینه (  -26

  أیام : براي چهار روز هأربع هلمد  المهرجان : جشنواره  

  ) صحیح است .  3گزینه (  -27

  یک چهارم قطعی : ربع السعر النهائی    هالسکنی هواحد مسکونی : الواحد

  ) صحیح است . 1گزینه (  -28

  اتّهم : متهم کرد دادگاه عالی العلیا :  هالمحکم

  ) صحیح است . 2گزینه (  -29

نسبت به سایر گزینه ها بهتر است و گرنه خیلی مطلوب نمی باشد و بهتر آنست که گفته شود : هـذه هـی    2البته گزینه 

  و ست و سبعین . هألف و ثالثمائ هسن

  ) صحیح است . 4گزینه (  -30

ا « زیرا  نافیه است نه ظرفیه » لم.  
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  علم بیان (بالغت) بخش سوم :
بیان در لغت عبارت است از کشف، ایضاح و ظهور و در اصطالح عبارت است از اصول و قواعدي که به واسطه آن ایراد یک 

  معنا به چند طریق شناخته شود که در وضوح داللت عقلی بر آن معنا با یکدیگر متفاوتند.

  موضوع علم بیان:

  از لحاظ تشبیه و مجاز و کنایه است. موضوع این علم الفاظ عربی

  تشبیهفصل اول : 

تشبیه در لغت یعنی تمثیل و ذکر مثال. و در اصطالح عبارت است از برقراري مشابهت بـین دو یـا چنـد چیـز بـه قصـد       

  اشتراکشان در یک یا چند صفت.

  گفتار اول: ارکان تشبیه  

  ورد نظر است.عبارت است از چیزي که الحاق آن به چیز دیگر ممشبه:  -1

  تشبیه نامیده می شود. "طرفین"همان چیزي است که مشبه، به آن ملحق می شود و این دو رکن، مشبه به:  -2

و آن وصفی است که بین طرفین تشبیه، مشترك است ولی وجود آن در مشبه به قـوي تـر اسـت تـا در     وجه شبه :  -3

  ردد.مشبه. گاهی وجه شبه در کالم ذکر شده و گاهی حذف می گ

و آن لفظی است که بر تشبیه داللت کرده و مشبه را به مشبه به ربط می دهد. ادات تشبیه نیز گـاهی   ادات تشبیه: -4

  در کالم ذکر شده و گاهی حذف می گردد.  

  مثال براي ارکان تشبیه: 

. و العطف ی العدلِ و کانَ فیهم کالوالد فی الرحمهالمیزانِ ف   کانَ عمر فی رعیته کَ

، مشـبه است و در مثال دوم هـو (مسـتتر)    وجه شبه، فی العدل ادات تشبیه، ك مشبه به، میزان مشبهر این مثال، عمر د

  باشد. می وجه شبه، فی الرحمه و العطف ادات تشبیه، ك مشبه به والد 

  تقسیم طرفین تشبیه به حسی و عقلی

  طرفین تشبیه (مشبه و مشبه به) بر چهار قسم است:

  ی باشند (یعنی با یکی از حواس پنجگانه ظاهري قابل درك باشند)هر دو حس -1

   الورده کَخَدفی الضِّیاء ؛   الشَّمسِک انت
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  ھر دو عقلی باشند (یعنی با عقل درک شوند) -٢

  ؛   الظاللُ عنِ الحقِّ کالعمی  ؛   الجهلُ کَالموت  حیاهکَال علمال

  شد:مشبه، حسی بوده و مشبه به عقلی با -3

کالموت طبیب السوء  

  مشبه عقلی بوده و مشبه به حسی باشد:  -4

  العلم نور (در این مثال علم، مشبه و عقلی بوده ولی نور، مشبه به و حسی می باشد)

  تقسیم طرفین تشبیه به اعتبار مفرد و مرکب بودن

  طرفین تشبیه (مشبه و مشبه به) از لحاظ افراد و ترکیب بر چهار قسم است: 

  الف: هر دو مفرد مطلق (یعنی بدون قید) باشند: -1

قیـد  » ضـوءه «ضوءه کَالشمسِ (ضوء و شمس هر دو مفرد بوده و داراي هیچ قیدي نمی باشـند و مضـاف الیـه در کلمـه      

  محسوب نمی شود).

الورد (در این مثال، خد و ورد حکم همان مثال قبلی را دارند).   خَده کَ

  ند:ب: هر دو مفرد مقید باش

  الساعی بِغیر طائل کالراقم علی الماء: 

  تالشگر بدون فایده مانند کسی است که بر آب نقاشی می کند. 

  می باشد.» علی الماء«نیز مشبه به و مقید به قید الراقمبوده و » بغیر طائل«مشبه و داراي قید الساعیدر این مثال 

  ج: مشبه، مطلق بوده و مشبه به مقید باشد: 

  لولوء المنظوم: دندانش مانند مروارید به رشته کشیده شده است. ثغره کال

  باشد. می» المنظوم«مشبه به و داراي قید  اللولوءمشبه و مطلق بوده ولی  ثغردر این مثال 

  د: مشبه مقید و مشبه به مطلق باشد:

السنان: چشم آبی مانند تیر است.   العینُ الزرقاء کَ

  ، مشبه به و بدون قید است.السنانبوده ولی » الزرقاء«اي قیدمشبه و دار العیندر این مثال 
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اي مرکب باشند که جدا کردن اجزایشان ممکن نباشد؛ بدین ترتیب که هیئتی باشـد کـه    طرفین تشبیه به گونه الف: -2

  از دو یا چند چیز بهم پیوسته حاصل شده است تا جائی که متکلم آنها را یک چیز می پندارد:

  و النُّجوم وراءه                         صفوف صاله قام فیها امامهاکأنّ سهیالً 

  ستاره سهیل به همراه ستارگان پشت سرش مانند صفوف نماز جماعتی است به همراه امام جماعت.

  شاعر سهیل را به همراه ستارگان پشت سرش به امام جماعت و مأمومین همراه او تشبیه نموده است.

ه به گونه اي مرکب باشند که اگر اجزاء آن از یکدیگر تفکیک شود مقصود و منظور هیئـت مشـبه بـه از    طرفین تشبی ب:

  بین می رود:

  و کأنّ اجرام النجوم لوامعاً                            درر نُثرنَ علی بساط أزرق

  اند. اجرام ستارگان درخشان مانند مرواریدهایی است که بر روي فرش کبودي پخش شده

  شاعر ستاره هاي درخشان در وسط آسمان را به مرواریدهایی تشبیه کرده که در فرشی کبود رنگ پخش شده اند.

  مشبه، مفرد بوده و مشبه به مرکب باشد: -3

فی رأسه نار لمبه                              کأنَّه ع الهداه تَأتَم أغَرُّ أبلج  

ده رو است که راهنمایان به قصد او حرکت می کنند و مثل کـوهی اسـت کـه در قلـه اش     شخصی بزرگوار و کریم و گشا

  آتش است.

مشبه به و مرکـب اسـت؛ چـون از     علم فی راسه نارمشبه و مفرد بوده و  هـشاهد مثال مصراع دوم است که در آن ضمیر 

  کوه ، قله کوه و آتش روشن شده در آن، ترکیب شده است.

  ه و مشبه به، مفرد باشد:مشبه، مرکب بود -4

  ال تعجبوا من خاله فی خَده                          کلّ الشقیقِ بنقطه سوداء

  ، مشبه به و مفرد است. نقطه سیاه گل شقایقممدوح، مشبه و مرکب بوده، ولی  هموجود در گون خالدر این مثال 

تواند مفرد مطلق باشد بلکه یا باید مرکب بوده یا مفرد مقید  هرگاه یکی از طرفین تشبیه، مرکب باشد دیگري نمی نکته:

باشد و هرگاه در کالم تقیید یا ترکیب وجود داشته باشد بهتر است وجه شـبه نیـز مرکـب باشـد؛ زیـرا ترکیـب و تقییـد        

 ضرورتاً از وجه شبه مرکب یا از قید و مقید انتزاع می شود. 

  اراي یکی از قیدهاي زیر باشد: منظور از مقید در این بحث چیزي است که د

  صفت، جارو ومجرور، حال و ... اما مضاف الیه در این بحث جزء قیود به حساب نمی آید.
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  تقسیم تشبیه به اعتبار وجه شبهگفتار دوم :   

  شود. وجه شبه وصف خاصی است که به منظور اشتراك در طرفین تشبیه آورده می

  ت:تشبیه از لحاظ وجه شبه بر چند قسم اس

  تشبیهی است که وجه شبه آن صفتی است که از امور متعدد حسی یا غیرحسی انتزاع شده باشد:تشبیه تمثیل:  -1

الشَّهرِ تغیب ی تماموافی                           إلّا کالشهابِ و ضَوءه و ما المرء  

  شود. هان میگردد سپس پن  انسان همچون ماه و پرتو آن است که در طول ماه، کامل می

در این مثال، وجه شبه عبارت است از سرعت فنا و نابودي که شاعر آن را از حاالت متعدد ماه برداشت کرده است؛ چـون  

  در ابتدا هالل بوده و سپس ماه کامل گشته و بعد از آن دوباره ناقص شده تا اینکه دچار محاق و تاریکی گردیده است.

  ه وجه شبه آن صفتی است که از امور متعدد انتزاع نشده باشد:تشبیهی است ک تشبیه غیرتمثیل: -2

  التَطلُبنَّ بِآله لک رتبه                            قلم البلیغِ بغیر حظّ ٍ مغزل

  ریسی است. با ابزار خود رتبه و مقامی طلب مکن؛ چون قلم شخص بلیغ اگر بدون فایده باشد مثل دوك نخ

  ریسی عبارت است از کم فایده بودن. بین قلم و دوك نخدر این بیت، وجه شبه 

  و آن تشبیهی است که وجه شبه یا ملزوم آن ذکر شده باشد:تشبیه مفصل:  -3

: در این مثال وجه شبه (رقّه) ذکر شده است. کالنَّسیِم رِقَّه فرید طَبع  

: در اینجا نیز ملزوم وجه شبه (کثرت رماد که رماد ملزوم جود و بخشش است) ذکر شده است. هو کالحاتَمِ کثره  

  آن تشبیهی است که وجه شبه یا ملزوم آن ذکر نشده باشد: تشبیه مجمل: -4

: وجه شبه آن (اصالح) ذکر نشده است.   النحو فی الکالمِ کالملحِ فی الطعامِ

  ــوتانّــَمـا الــدنیـا َکــبـیـت                              نَسـجــه مـن عنـکب

  اي است که بافتش از عنکبوت است.  دنیا مانند خانه

  در این مثال نیز، وجه شبه آن (سستی و ناپایداري) ذکر نشده است.

  ادوات تشبیهگفتار سوم :   

ادوات تشبیه الفاظی هستند که بر مشابهت داللت می کنند مانند: ك ، کأنّ ، مثـل ، شـبه و ادوات دیگـري کـه معنـاي      

  انند مانند: یحکی ، یضاهی ، یضارع ، یماثل ، یساوي ، یشابه و اسم فاعل این افعال.تشبیه را می رس
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  بنابراین برخی از ادوات تشبیه اسم بوده و برخی فعل و برخی حرف هستند.  

  ادات تشبیبه یا ظاهر است یا مقدر : 

  ظاهر: جمالُه کالبدرِ ؛  اخالقُه فی الرِّقَّه کالنسیم.

  ع الجیش اندفاع السیل (کاندفاع السیل).مقدر: اندف

کـأنّ ،  «ادوات اصلی تشبیه عبارتند از:ك ، مثْل ، شبه و اسمهایی که مضاف به مابعد خود می شـوند و اصـل در کـاربرد    

  و افعال و اسماء مترادف آن، این است که مشبه بعد از آنها ذکر شود:» شابه و ماثَل

رُ الدتَشب تَنظُرَ طال اللیلُ ام قد تعرَضاکأنّ الثریا راحهجی                           ل  

  ستاره ثریا مانند کف دستی است که تاریکی شب را وجب می کند تا ببیند آیا شب طول کشیده یا به سر رسیده است.   

 به خالف سائر ادوات تشبیه همچون: ك ، مثل ، شبه و ... که مشبه قبل از ذکر می گردد.

 جامد باشد به معناي تشبیه خواهد بود:  کأنّبر هرگاه خ

: در این جمله خبر،  صافیه کأنّ البحر مراهمی باشد که به دلیل جامد بودن آن، کأنّ افاده معناي تشبیه می کند. مراه  

 مشتق باشد به معناي شک و تردید است: کأنّولی اگر خبر 

  نت الی کلّ النفوس حبیبکأنّک من کلّ النفوس مرکب                    فا

  گویی تو ترکیبی از تمام نفسهایی، پس به همین جهت محبوب تمام نفسهایی.

  بوده که مشتق است و کانّک معناي شک می دهد نه معناي تشبیه) مرکبدر این مثال، خبر، 

  تقسیم تشبیه به لحاظ ادات تشبیه گفتار چهارم :   

  ی شود:تشبیه به اعتبار ادات به سه قسم تقسیم م

  و آن تشبیهی است که ادات آن ذکر شده باشد: تشبیه مرسل: -الف

مـِـن عنـکبــوت نســجـُه            انــمـا الـدنیــا کـبیــت  

  دنیا مانند خانه اي است که بافتش از عنکبوت است.

  و آن تشبیهی است که ادات آن حذف شده باشد: تشبیه موکّد: -ب

 القمري جعس عسجحذف شده است). ك(یعنی کَسجعِ که ادات تشبیه ی  

  و انت نجم فی رفعه و ضیاء                    تَجتَلیک العیونُ شرقاً و غرباً
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) ها در شرق و غرب به تو خیره می اي هستی که دیده تو در بلندي و تابش همچون ستاره   شوند. (یعنی انت کَنجمٍ

  ه می شود نیز در زمره تشبیه موکد است:مواردي که مشبه به، به مشبه اضاف

  والریح تعبث بالغصون و قد جري                ذهب االصیلِ علی لُجینِ الماء

  که طالي غروب آفتاب بر روي نقره آب افتاده است.  کند در حالی باد با شاخه ها بازي می

بـوده و نیـز در ترکیـب    » االصـیل کالـذهب  «است که در اصـل،  » ذهب االصیل«شاهد مثال در مصرع دوم یعنی ترکیب 

  بوده است.» الماء کالجین«که در اصل » لجین الماء«

و آن تشبیهی است که ادات تشبیه و وجه شبه آن حذف شده باشد و فقـط طـرفین تشـبیه (مشـبه و      تشبیه بلیغ: -ج

القاء کند که در این صورت مشـبه تـا    مشبه به) ذکر شود تا اتحاد آن دو و عدم برتري آنها نسبت به هم را به ذهن انسان

  باشد: حد مشبه به باال رفته و به معناي مبالغه در تشبیه می

 فاقضــوا ماربکـم عجـاالً انَّمــا                          أعمــارکم سفـرٌ مـن االسفــار

   حوائج خود را با شتاب برآورده سازید؛ زیرا عمرهاي شما مثل یکی از سفرها است. 

  در اصل: اعمارکم کالسفرِ فی قلَّه الزَّمنِ بوده است.

  سحـب و بیـض وجوههـم اقمـار            عـزماتـهم قُضـب و فیـض اکفّهـم

هاي ایشان همچون شمشیرهایی برنده، وجود دستهایشـان ماننـد ابرهـایی بارنـده و سـفیدي چهـره هایشـان مثـل          اراده

  ماههایی تابنده است.

  هاي موجود، وجه شبه و ادات تشبیه حذف شده است. ، بین مشبه و مشبه بهدر این مثال

  هاي اصلی تشبیه به غیر روش گفتار پنجم : 

  تشبیه ضمنیبند اول:   

تشبیهی است که مشبه و مشبه به آن به یکی از شکلهاي معروف تشبیه قرار نگرفتـه باشـد بلکـه بطـور      تشبیه ضمنی:

باشد که از طریق معنی فهمیده می شود و در این نوع تشبیه همیشه، مشبه به دلیلی  ضمنی به طرفین تشبیه اشاره شده

  است بر امکان نسبتی که به مشبه داده می شود:

  مــالـجـــرجٍ بمیــت ایـــالم        مـن یهـن یسهـلُ الهـوانُ علیـه

  وارد کردن بر مرده درد ندارد.هرکس عادت به خواري کند تحمل خواري بر او آسان می گردد؛ چون جراحت 

 کند و با مرده یکی است. اي است که درد را درك نمی یعنی شخص معتاد به خواري، مرده
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  تشبیه مقلوب بند دوم :   

گاهی تشبیه برعکس می شود یعنی مشبه بجاي مشبه به و مشبه به، به جاي مشبه قرار داده می شود که در این صورت 

بر می گـردد و   مشبه، بر می گردد؛ برخالف سایر تشبیه ها که فایده تشبیه به مشبه بهبیه به و به حسب ظاهر، فایده تش

تشبیه «تر از مشبه به است. این تشبیه،  تر و روشن کنیم مشبه در داشتن وجه شبه، کامل آن بدین جهت است که ادعا می

  شود:  نیز نامیده می» معکوس

ل مشبه، روشنی روز و مشبه به، پیشانی ممدوح است در حالی که معموال عکـس ایـن   کانَّ ضوء النهارِ جبینُه: در این مثا

 صادق است و پیشانی ممدوح به روشنی روز تشبیه می شود.

کانَّ نَشرَ الروضِ حسنُ سیرته: در این مثال بوي خوش باغ به اخالق نیکوي ممدوح تشبیه شـده در حـالی کـه ایـن امـر      

  برعکس است.

  که قضیه برعکس است. الصفاء طباعه: در این مثال، آب در زالل بودن به سرشت ممدوح تشبیه شده در حالی کانَّ الماء فی

  وجــه الخلیفــه حیــنَ یمَتــدح              و بـَـدا الصبــاح کـانَّ غُرََّتـه

  صبح دمیده و روشنی آن مانند چهره خلیفه در هنگام مدح شدن است.

مثــلُ الربــا. انَّمـــا البیــع  

   



  فقه و مبانی حقوق اسالمی»   248«
 
 
 

 

  دوم: مجاز فصل

  

  : تعریف مجاز و انواع آنگفتار اول

به غیر معنایی که براي آن وضع شده است بکار رود و آن  ]عرف ـ شرع ـ لغت   [مجاز لفظی است که در اصطالح تخاطب 

ه اي باشـد تـا از اراده   به خاطر عالقه و ارتباطی است که بین دو معناي حقیقی و مجازي وجود دارد و بایـد همـراه قرینـ   

  معناي اصلی جلوگیري کند.

عالقه عبارت است از مناسبتی که بین دو معناي حقیقی و مجازي وجـود دارد و ایـن مناسـبت گـاهی، شـباهت بـین دو       

  معناست و گاهی غیرمشابهت. 

  هرگاه عالقه مشابهت باشد، مجاز باالستعاره نامیده می شود وگرنه مجاز مرسل است.

  ستعاره: رایت اسداً یرمی:مجاز باال

باشد بکار نرفته بلکه در معناي مجازي خود که همان » حیوان مفترس«در معناي حقیقی خود که  اسددر این مثال لفظ 

  باشد استعمال شده است و این به خاطر عالقه مشابهت بین این دو یعنی شجاع بودن است. » رجل شجاع«

م فهلونَ اصابِعجعهم: مجاز مرسل: یی اذان  

» انگشـت «اراده شده است نه معناي حقیقی کـه خـود   » سرانگشتان«در این مثال از لفظ اصابع معناي مجازي آن یعنی 

  باشد و این بخاطر عالقه کلیت است یعنی بیان کل و اراده جزء.

  حالیه. و قرینه همان چیزي است که از اراده معناي حقیقی جلوگیري می کند که گاهی لفظیه است و گاهی

  مجاز بر چهار قسم است: 

  مجاز مفرد مرسل ،  مجاز مفرد باالستعاره که این دو نوع مجاز در کلمه جریان دارد. 

  مجاز مرکب مرسل ،  مجاز مرکب باالستعاره که این دو نوع مجاز در کالم (جمله) جریان دارد.

 . است مجاز لغويهرگاه مجاز بدون هیچ قیدي به کار رود منظور از آن 

  است که در اسناد و نسبت جریان دارد. مجاز عقلینوع دیگر مجاز، 
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  مجاز لغوي مفرد مرسل و عالقه هاي آن گفتار دوم : 

اي است که عمداً و به خاطر در نظرگرفتن عالقه غیرمشابهت در معناي غیر اصـلی خـود بـه کـار      مجاز مفرد مرسل: کلمه

کند. مجـاز مفـرد مرسـل داراي عالقـه هـاي       عدم اراده معناي اصلی داللت میاي است که بر  برده شده و به همراه قرینه

  فراوانی است که مهمترین آنها عبارتند از:

شـود و آن زمـانی رخ    آن عبارت است از سبب و موثر بودن لفظی که از معناي اصلی خود، خارج مـی  عالقه سببیت: -1

  از آن شود: دهد که لفظ سبب ذکر گردد ولی اراده مسبب و معلول می

 :   ـ رعت الماشیه الغیثَ

اراده شده » گیاهی که به واسطه باران می روید«باران است. در این مثال معناي مجازي آن یعنی » غیث«معناي حقیقی 

  است؛ به عبارت دیگر علت (سبب) یعنی باران ذکر شده ولی اراده معلول(مسبب) یعنی روئیده از باران شده است.

می باشد؛ چون این لفظ براي چریدن باران بـه کـار نمـی رود لـذا ناچـاریم      » رعت«مجاز، قرینه لفظی یعنی کلمه  و قرینه این 

 باشد در نظر بگیریم.» علف روئیده از باران«را به معنایی غیر از باران یعنی معناي مجازي که همان » غیث«کلمه 

: دست فالنی بر سر ماست  ید لیفالنٍ عـ ل  

اراده شده است و این بـه  » نعمت«یعنی دست اراده نشده بلکه معناي مجازي آن یعنی » ید«ال معناي حقیقی در این مث

 خاطر این است که ید، سبب بوده و نعمت، مسبب.

و آن عبارت است از اینکه لفظی که به معناي مجازي به کار رفته، مسـبب (معلـول) چیـزي دیگـر     عالقه مسببیت:  -2

  می دهد که لفظ مسبب (معلول) ذکر شود و اراده سبب (علت) شود: باشد و آن زمانی رخ

:   ـ و ینَزِّلُ لکم منَ السماء رزقاً

 باشد ذکر شده اما اراده سبب (علت) یعنی باران شده است.» رزق«در این آیه، مسبب (معلول) که همان  

و هم داراي معناي مجازي باشد و آن هنگامی و آن عبارت است از اینکه لفظ هم داراي معناي حقیقی  عالقه کلیت: -3

  رخ می دهد که لفظ کل ذکر شود ولی منظور از آن جزء باشد: 

  ـ یجعلونَ اصابِعهم فی آذانهم:

در این آیه لفظ اصابع (که لفظ کل است) در معناي انامل (سرانگشتان؛که معناي جزء است) به کار رفته است و قرینه در 

  (نه قرینه لفظیه)؛ چون محال است تمام انگشت در گوش داخل شود.  یه استاین مجاز، قرینه حال
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:   ـ شربت ماء النیلِ

که قرینـه  » شربت«آب نیل لفظ کلی است که در معناي جزء یعنی جرعه اي از آب نیل به کار رفته است به خاطر قرینه 

 خانه نیل باشد به کار برد.لفظیه است؛ زیرا نمی توان آب نیل را در معناي حقیقی که تمام آب رود

و آن عبارت است از اینکه یک شیء در ضمن شیء دیگر باشد و آن زمانی رخ می دهد که لفـظ جـزء   عالقه جزیت:  -4

  ذکر شود ولی معناي کل از آن اراده  شود:

  ـ فتَحریرُ رقَبه مومنه: 

 اراده شده است و از باب ذکر جزء و اراده کل می باشد. »برده«(گردن) که جزء است معناي کل یعنی » رقبه«در این مثال از لفظ 

: ی المدینهه ف   ـ نَشَرَ الحاکم عیونَ

است پس لفظ عیون، مجاز مرسل است که عالقه اش، عالقـه جزئیـت اسـت؛ زیـرا     » جاسوسان«عیون در اینجا به معناي 

  .عین (چشم) جزئی از جاسوس است و قرینه این مجاز، قرینه حالیه است

  و آن عبارت است از اینکه وجود چیزي در هنگام وجود یافتن چیزي دیگر واجب گردد:القه الزمیت: ع -5

: آفتاب طلوع کرد: الضوء ـ طَلع  

(آفتاب) هنگـامی وجـود پیـدا    » ضوء«در این مثال، مجاز مرسل است و عالقه آن، عالقه الزمیت است؛ زیرا » ضوء«لفظ  

عدم انفکاك آفتـاب از  «کرده باشد و منظور از الزمیت در اینجا لزوم خاص یعنی  کند که شمس (خورشید) وجود پیدا می

  است.» خورشید

  و آن عبارت است از اینکه در هنگام وجود یک چیز، وجود چیزي دیگر الزم آید: عالقه ملزومیت: -6

  ـ مألت الشمس المکان: 

رگاه خورشید وجود پیدا کند آفتـاب نیـز وجـود پیـدا     خورشید مجاز مرسل بوده و عالقه آن عالقه ملزومیت است؛ زیرا ه

کند یعنی خورشید ملزوم و آفتاب الزم بوده و ما از ذکر ملـزوم اراده الزم نمـوده ایـم و لفـظ      کرده و تمام مکانها را پر می

  قرینه لفظیه این مجاز می باشد.» مالت«

براي رساندن اثر چیزي بـه چیـز دیگـر شـود و آن      و آن عبارت است از اینکه یک چیز وسیله و ابزاري قرینه آلیت: -7

  زمانی رخ می دهد که اسم آلت ذکر شود، ولی اثري را که از آن پدید می آید اراده کنیم: 

  ـ واجعلْ لی لسانَ صدقٍ فی اآلخرین:
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ز عالقـه آلیـت   در این مثال، مجاز مرسل است و به معناي ذکر خیر به کار رفته است و عالقه این مجا» لسان صدق«لفظ 

  است؛ زیرا لسان وسیله اي است براي اداي ذکر خیر.

  و آن عبارت است از مقید بودن یک چیز به یک یا چند قید: عالقه تقیید و اطالق: -8

: لب زید زخمی است: جروحم شفَر زیدـ م  

ود اراده شـده اسـت.   در مفهوم کلی و مطلـق خـ  » لب«است سپس به معناي » لب شتر«در لغت به معناي » مشفر«لفظ 

، مجاز مرسل بوده و عالقه آن عالقه تقیید می باشد. سپس از این معناي کلی و مطلق بـه معنـاي   »مشفر«بنابراین کلمه 

دو بار، مجاز مرسل واقع شده است که عالقه آن تقییـد  » مشفر«انتقال یافته است که نتیجه می گیریم لفظ » لب انسان«

  ار دوم) بوده است.(در بار اول) و اطالق (در ب

  و آن عبارت است از اینکه لفظی افراد فراوان را در بر بگیرد: عالقه عموم: -9

: حسدونَ النَّاسـ أم ی  

، مجاز مرسل بوده و عالقه آن عالقه عموم است؛ زیرا دربرگیرنده افراد زیادي اسـت کـه از جملـه    »ناس«در این آیه کلمه 

ا مورد نظر است؛ به عبارت دیگر از لفظ عام یکی از افـراد و مصـادیق آن اراده شـده    آن پیامبر اکرم(ص) بوده که در اینج

 است یعنی ذکر عام و اراده خاص.

ین قالَ لَهم النّاس:  ـ الَّذ  

  اراده شده است.» نعیم بن مسعود اشجعی«، یکی از افراد آن یعنی »ناس«در این مثال از لفظ عام 

از اینکه لفظی اختصاص به یک معناي خاص داشته باشد: مانند اسم شخصی کـه  و آن عبارت است عالقه خصوص:  -10

  اي به کار برده شود:  براي قبیله

ـ ربیعه و قریش: که در ابتدا نام اشخاصی بود اما بعداً اسم علم براي قبیله گردیده است؛ به عبارت دیگر عالقـه خصـوص   

  یعنی ذکر خاص و اراده عام.

عبارت است از در نظرگرفتن گذشته یک چیز؛ به عبارت دیگر یعنی نام گذاري یک چیز به اسـم  و آن عالقه ماکان:  -11

  گذشته آن: 

امی أموالهـم:     ـ وآتـُوا الیتـَ
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مجاز مرسل بوده و عالقه آن عالقه ماکان است؛ یعنی انسانهایی که به سن بلوغ و رشد رسـیده  » یتامی«در این آیه کلمه 

  آنها شایسته نیست مگر از باب عالقه ماکان؛ چون در گذشته به آنان عنوان یتیم اطالق می شد.بر » یتیم«اند اطالق لفظ 

دهد که نام آینده یک چیز از  و آن عبارت است از در نظر گرفتن آینده یک چیز و آن زمانی رخ می عالقه مایکون: -12

  هم اکنون بر آن چیز اطالق شود: 

:   ـ انِّی ارانی أعصر خمراً

مجاز مرسل بوده و عالقه آن عالقه مایکون می باشد؛ زیرا از هم اکنون به انگوري که در آینـده  » خمر«ن مثال لفظ در ای

  شراب خواهد شد عنوان خمر(شراب) اطالق شده است.

    :   ـ الیلدوا إال فاجراً کفاراً

زیرا از هم اکنون به بچه اي که بـه دنیـا    مجاز مرسل بوده و عالقه آن عالقه مایکون می باشد؛» فاجر و کفار«در این آیه 

  خواهد آمد و در آینده دچار کفر خواهد شد عنوان فاجر و کافر اطالق شده است.

و آن عبارت است از اینکه چیزي در چیز دیگر حلول کند و آن زمانی اسـت کـه لفـظ حـالّ (حلـول      عالقه حالیه:  -13

  آن اراده گردد: کننده یا مظروف) ذکر شود و معناي محلّ (ظرف) از

:   ـ فَفی رحمه اهللاِ هم فیها خالدونَ

در این مثال، مجاز مرسل بوده و عالقه آن عالقه حالیه می باشد؛ زیرا رحمـت در ایـن مثـال بـه معنـاي      » رحمت«کلمه 

  بهشتی است که در آن رحمت وجود دارد.

: کلِّ مسجد ندـ خُذوا زینتَکُم ع  

ل بوده و عالقه آن عالقه حالیه است؛ زیرا زینت به معناي لباسی که زینت در آن است به مجاز مرس» زینت«در این مثال 

، حالّ (مظروف) و لباس، محلّ (ظرف) اسـت؛ بـه   »زینت«کار رفته است (نه زینت در معناي حقیقی خود)، بنابراین کلمه 

  عبارت دیگر عالقه حالیه ذکر مظروف و اراده ظرف است.

ن عبارت است از اینکه یک چیز به گونه اي باشد که چیزي را در خود داشته باشـد و آن زمـانی   و آعالقه محلیت:  -14

  رخ می دهد که لفظ محلّ ذکر شود و معناي حالّ از آن اراده گردد:

: یه ناد دعـ فَلی  
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باشگاه) ذکر شده  -در این مثال، مجاز مرسل بوده و عالقه آن عالقه محلیت است؛ زیرا نادي (محلّ اجتماع» نادي«کلمه 

  و معناي مجازي آن یعنی افراد آن باشگاه و انجمن از آن اراده شده است.

  ـ یقولونَ بِأفواههِم:

مجاز مرسل بوده و عالقه آن عالقه محلیت است؛ زیرا افواه (دهانها) ذکر شده و محلّ (ظرف) است و معناي » افواه«کلمه 

  اراده شده است. السن (زبانها) که حالّ (مظروف) است از آن

  : هـ و أسئَلوا القَری  

یعنی همان اهل قریه مورد نظر است؛ به عبارت دیگر عالقه محلیـت ذکـر ظـرف و    » قریه«در این آیه نیز، معناي مجازي 

  اراده مظروف است.

  و آن عبارت است از اینکه یک چیز بدل براي چیز دیگر باشد: عالقه بدلیت: -15

: ـ و اذا قضیتم الصاله  

که بدل اسـت ذکـر شـده اسـت و معنـاي      » قضیتم«مجاز مرسل بوده و عالقه آن عالقه بدلیت است؛ زیرا لفظ » قَضیتم«کلمه 

  که مبدل منه است از آن اراده شده است؛ به عبارت دیگر عالقه بدلیت ذکر بدل و اراده مبدل منه است.» أدیتم«

  اي باشد که چیزي دیگر بتواند به جاي آن قرار بگیرد: به گونهو آن عبارت است از اینکه یک چیز  :عالقه مبدلیت -16

 : زید دم ـ أکلت  

در این مثال مجاز مرسل بوده و عالقه آن عالقه مبدلیت است؛ زیرا خون، مبـدل منـه و خونبهـا (دیـه) بـدل      » دم«کلمه 

رده ایم؛ به عبارت دیگر عالقه مبدلیت، که خونبها (بدل) را اراده ک است و ما لفظ خون (مبدل منه) را ذکر کرده، در حالی

  ذکر مبدل منه و اراده بدل است.

  و آن عبارت است از اینکه یک چیز در جوار چیز دیگري باشد:عالقه مجاورت:  -17

 : و العامود الجدار ـ کلَّمت  

جدار و عـامود ذکـر شـده    مجاز مرسل بوده و عالقه آن عالقه مجاورت است؛ زیرا لفظ » جدار و عامود«در این مثال کلمه 

  ولی شخصی که در جوار آنها نشسته، اراده شده است.

اي به جاي صیغه دیگر از همان کلمه بنشیند و آن در  و آن عبارت است از اینکه یک صیغه از کلمهعالقه اشتقاق:  -18

  موارد زیر است:
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  شود: اطالق مصدر بر اسم مفعول؛ یعنی مصدر ذکر شود ولی اراده اسم مفعول الف)

:  یعنی مصنوع اهللا الذي ... اهللاِ الَّذي اتقَنَ کُلَّ شیء نع ـ ص  

  اطالق اسم فاعل بر مصدر؛ یعنی اسم فاعل ذکر شود ولی اراده مصدر شود: ب)

یعنی تکذیب  : به ها کاذتوقعل ـ لیس  

 ود:اطالق اسم فاعل بر اسم مفعول؛ یعنی اسم فاعل ذکر شود ولی اراده اسم مفعول ش ج)

یعنی المعصوم  :   ـ العاصم الیوم من امرِ اهللاِ

  اطالق اسم مفعول بر اسم فاعل؛ یعنی اسم مفعول ذکر شود ولی اراده اسم فاعل شود: د)

:  یعنی حجاباً ساترا    ـ حجاباً مستوراً

  تعریف مجاز عقلی و عالقه هاي آن گفتار سوم : 

فعل (از قبیل اسم فاعل، اسم مفعول و مصدر) به چیـزي غیـر از آنچـه کـه     مجاز عقلی عبارت است از اسناد فعل یا شبه 

  ظاهراً به آن اسناد داده می شود. 

  مجاز عقلی داراي عالقه و قرینه اي می باشد که آن قرینه از اسناد فعل یا شبه فعل به مسندالیه واقعی جلوگیري می کند.

  مشهورترین عالقه هاي مجاز عقلی

  اسناد به زمان:   -1

: هرکس زمانه   هائی او را نارحت خواهند ساخت. اي وي را شاد کند زمان ـ من سرَّه زمنٌ ساءتْه ازمانٌ

که زمانه این کارها را انجام نداده و نخواهد داد.  در این مثال شاد و ناشاد ساختن به زمانه نسبت داده شده است، در حالی 

  مجاز عقلی می باشد. بنابراین اسناد آن دو فعل به زمانه، به روش

  اسناد به مکان: -2

  ـ و جعلنَا االنهار تَجرِي من تحتهم:

یابند، بلکـه   که نهرها جریان نمی در این آیه جاري شدن، به نهرها که مکانهاي عبور آب هستند نسبت داده شده، حال آن

 آب موجود در نهرها جریان می یابد.

  اسناد به سبب: -3

  قیلُ الکماه أال أینَ المحامونا    فنَی أوائلَهمـ انّی لَمن معشرٍ أ



  »255« زبان عربی  
 

 
 

  آنها را به هالکت رسانده است.» مدافعان ما کجایند«من از گروهی هستم که این گفته دالوران که 

شاعر نابود کردن را به این سخن شجاعان که: آیا مبارزي هست؟ نسبت داده است و حال آنکه آن سخن هیچ تاثیري و فاعلیتی 

  که سبب برانگیختن دالوران شده است، پس آنان در اثر جنگ به هالکت رسیده اند. ردن نداشته جز ایندر نابود ک

  اسناد به مصدر: -4

هم اللیله جد دـ سیذکرنی قومی اذا ج    البـدر فتََقـدالظلماء ی و فی اللیله  

  ه در شب تاریک، جسته می شود.قوم من وقتی جدیت و تالششان به نهایت برسد مرا یاد خواهند نمود چون ما

هـیچ فاعلیـت و تـاثیري    » جِد«که خود مصدر  به جدیت و تالش نسبت داده شده است در حالی» جدیت و تالش«در این بیت 

» اذا جـد جـادهم  «، شخص تالشگر و کوشا است و اصل جمله نیز چنین بوده اسـت:  »جِد«در این فعل ندارد، بلکه فاعل واقعی 

  نسبت داده شده است.» جِد«به مصدر خود یعنی » جِد«حذف گشته و فعل » جاد«اصلی یعنی کلمه که فاعل 

  اسناد اسم فاعل به مفعول: -5

: سخن معشوق مرا شاد ساخت: نی حدیثُ الوامقِ   ـ سرَّ

  عشوق.یعنی م» موموق«(اسم مفعول) به کار برده شده است و » موموق«یعنی اسم فاعل به جاي » وامق«کلمه 

  اسناد اسم مفعول به فاعل:  -6

: ینَک حجاباً مستوراً ینی و بب ـ جعلت  

  (اسم فاعل) به کار رفته است.» ساترا«(اسم مفعول) به جاي » مستورا«کلمه 
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    فصل سوم  :  استعاره   
  

و امانـت دهـد و در اصـطالح    گرفته شده است؛ یعنی از او خواست که مال را به ا» استعار المالَ«استعاره در لغت از ریشه 

یعنی به کار بردن لفظ در غیر معناي حقیقی خود به خاطر عالقه مشابهتی که بین معناي حقیقی و معناي مجازي وجود 

  دارد؛ البته باید داراي قرینه اي باشد که از اراده حقیقی جلوگیري نماید. 

  ه رساتر می باشد: در واقع استعاره چیزي، جز یک تشبیه مختصر نیست ولی از تشبی 

 : درسهی الماسداً ف ـ رایت  

یعنـی ادات  » ك«کـه لفـظ   » رایت رجالً شجاعًا کاالسد فی المدرسـه «اصل این استعاره، تشبیهی بدین شکل بوده است: 

در این جملـه آورده شـده تـا بیـان     » فی المدرسه«یعنی وجه شبه حذف شده است و قرینه » شجاعت«تشبیه و نیز لفظ 

  که منظور از اسد، مرد شجاع است نه حیوان مفترس. کند

  استعاره داراي سه رکن است:

  مستعار منه که در واقع همان مشبه به است. -1

 مستعار له که در واقع همان مشبه است و غالباًَ در استعاره حذف می شود و به این دو، طرفین استعاره می گویند. -2

 است که به دو معناي حقیقی و مجازي به کار می رود. مستعار له که در واقع همان لفظی -3

 مسـتعارمنه و معناي حقیقی آن لفظ را  مستعاربه عبارت دیگر در استعاره، یک لفظ با دو معنا وجود دارد که خود لفظ را 

  (مشبه) می گویند. مستعارله(مشبه به) و معناي مجازي آن لفظ را 

نامیده می شود و در استعاره الزم اسـت کـه وجـه شـبه و      استعارهشده باشد  در نتیجه هر مجازي که بر پایه تشبیه بنا

  ادات تشبیه ذکر نشود.

  تقسیم استعاره از لحاظ  ذکر طرفین (مستعار منه ـ مستعار له) گفتار اول:  

  می شود: (مستعار منه) در کالم ذکر شود در این صورت استعاره، استعاره تصریحیه یا مصرحه نامیده فقط مشبه بهاگر 

ردضَّت علی العنّاب بالبرداًً و عقت               وسن نرجسٍ وفأمطرت لؤلؤاً م  

اي چون گل سرخ را آبیاري نمود و دندانی مثل تگرگ بر لبـی   اشکی همچون مروارید از چشمی مانند نرگس بارید و گونه

  شبیه عنّاب گزید.



  »257« زبان عربی  
 

 
 

حقیقی آن (مروارید) مستعارمنه و معناي مجـازي آن (اشـکها) مسـتعارله     مستعار بوده و معناي» لؤلؤ«در این بیت، لفظ 

به معناي مروارید (مستعارمنه) را ذکر کرده است پـس اسـتعاره، اسـتعاره مصـرحه     » لؤلؤ«است. در این مثال چون شاعر 

  است همین توضیح درباره نرجس، ورد، عناب، و برد صادق است.

ر کالم ذکر گردد و مشبه به (مستعار منه) حـذف شـود و لـوازمش بـه نـام تخییـل،       (مستعارله) د فقط لفظ مشبهاما اگر 

  داللت بر آن داشته باشد در این صورت استعاره، استعاره مکنیه (استعاره بالکنایه) نامیده می شود:

التَنفع کُلّ تمیمه ها                       ألفَیتت اظفارأنشَب و اذا المنیه  

  بینی که هیچ حرز و دعایی فایده ندارد. هاي خود را آشکار نماید می گالهرگاه مرگ چن

کنند (وجه شبه یا جامع، هالك کردن اسـت)   شاعر منیه (مرگ) را به درنده تشبیه نموده چون هر دو انسان را هالك می

به جاي آن بـا یکـی از لـوازم     پس لفظ سبع (درنده) را براي منیه به عاریت گرفته، ولی این لفظ را در کالم حذف کرده و

سبع یعنی اظفار (ناخنها و چنگالهاي درنده) به مطلب اشاره کرده است. پس استعاره، استعاره مکنیه اصلیه بوده و قرینـه  

  می باشد.» اظفار«اش لفظ 

  بنابراین کلمه أظفار، استعاره تخلییه است؛ زیرا خود این لفظ که مستعار نام دارد داراي دو معنا است:

  ناخنها و چنگالهاي سبع (درنده) که مستعار منه است. -1

 شکلهاي خیالی و وهمی شبیه ناخنها و چنگالهاي حقیقی درنده که مستعار له است. -2

پس چون مستعارله أظفار، شکلهایی خیالی است، به همین جهت استعاره أظفار، استعاره تخییلیه است به قرینه اینکه بـه  

  ه است.منیه (مرگ) اضافه گشت

نیز وجود دارد.  نظر به اینکه اسـتعاره تخییلیـه قرینـه اي اسـت      استعاره تخییلیهنتیجه اینکه در هر استعاره مکنیه، یک 

  اي بدون قرینه وجود ندارد.           گاه از آن جدا نمی شود زیرا هیچ استعاره براي استعاره مکنیه، پس هیچ

  یه ، مکنیه ، تخییلیه.بنابراین استعاره بر سه قسم است: تصریح

  استعاره از لحاظ مستعارله گفتار دوم : 

یعطی) یا  بحراًاي که بتوان به طور محسوس به آن اشاره نمود؛ رایت  اگر مستعارله (مشبه)، امري محسوس باشد (به گونه

به آن اشاره نمـود؛ اهـدنا    اي که بتوان به طور معقول و به صراحت عقلی اگر مستعارله (مشبه) امري معقول باشد (به گونه

  است. » استعاره تحقیقیه«) در این صورت استعاره، الصراط المستقیم
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اسـتعاره  «ولی اگر مستعارله نه محسوس بوده و نه معقول باشد بلکـه فرضـی و خیـالی باشـد در ایـن صـورت اسـتعاره،        

  می باشد مانند: أظفار (به معناي چنگالهاي مرگ) در این مثال:» تخییلیه

: مرگ چنگالهاي خود را در فالنی فرو برد.ـ  ها بفالنٍ أظفار ت المنیهأنشَب  

  گفتار سو م : استعاره از لحاظ لفظ مستعار

لفظ مستعار اگر اسم جامد ذات باشد (مانند بدر) یا اسم جامد معنی باشد (مانند قتل) در این صورت چه تصریحیه باشـد  

 یده می شود: نام» استعاره اصلیه«و چه مکنیه، به نام 

:   ـ کتاب انزَلناه الیک لتُخرِج النَّاس منَ الظُّلمات الی النُّورِ

 استعاره اصلیه وجود دارد چون جامد هستند. نورو  ظلماتکه در 

ن االیوان بادالی قمرٍ م                               ن بعیدـ یؤدون التّحیه م  

  کنند. ر گشته، اداي سالم میاز دور به ماهی که از ایوان ظاه

  در این مثال، در قمر استعاره اصلیه است.

 لفظ مستعار اگر فعل یا اسم فعل یا اسم مشتق یا اسم مبهم یا حرف باشد پس استعاره، استعاره تبعیه می باشد:

ت همومی عنّی: غم هایم خوابیدند.  ـ نام  

: که براي دعوت به سکوت وضع شده، بطور مجازي ب ه راي دعوت به ترك عمل بکار برده شود.ـ ص  

: به معناي الجندي ضارب اللّصِ ضرباً شدیداً لُ اللصقات ُـ الجندي  

(   ـ هذا: که براي اشاره حسی وضع شده، بطور مجازي براي اشاره عقلی به کار برده شود. (هذا راي حسنٌ

: در این مثال لفظ    استعاره شده است.» علی«براي معناي » فی«ـ و الصلِّبنَّکم فی جذوعِ النخلِ

التقطه آلُ : در این مثال لفظ   ـ فَ که حرف علت است براي معناي بیان عاقبت، استعاره » ِل«فرعون لیکونَ لَهم عدواً و حزناً

  شده است.

 باشد:اگر لفظ مستعار به صورت اسم مشتق یا اسم مبهم بیاید در این صورت استعاره، استعاره تبیعه مکنیه می 

  هاي بدهکار شد؛ یعنی فالنی به شدت مالزم و همراه بدهکار شد. ـ رکب فالنٌ کَتفَی غریمه: فالنی سوار شانه
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در این مثال، مالزمت شدید به رکوب تشبیه شده چون در هر دو وجه شبه (جامع) اي وجود دارد (سـلطه و قهـر)، پـس    

بـه  » رکـب «ته شده، سپس از رکوب به معنـاي لـزوم شـدید، فعـل     براي معناي لزوم شدید، به عاریت گرف» رکوب«لفظ 

  ، گرفته شده است و این استعاره، استعاره تصریحیه تبعیه است. »الزم مالزمه شدیده«معناي 

تصریحیه بودنش به دلیل ذکر مشبه به (مستعار منه) و اراده مشبه (مستعارله) است اما تبعیه بودنش به دلیل ایـن اسـت   

تـابع  » رکـب فـالن کتفـی غریمـه    «تابع رکوب است، چنانچه الزمه تابع مالزمت است و اسـتعاره موجـود در    »رکب«که 

 استعاره موجود در مصدرش است.

بهم: ن رم ديلَی هـ اولئک ع  

 که ابتدا ارتباط بین هدایت شدگان و هدایت، تشبیه شده به ارتباط بین برتري یافتگان و شیء مـورد برتـري کـه جـامع     

از » علـی «(وجه شبه) آنها تمکین و توانایی است، سپس تشبیه موجود در این دو کلی، به جزئیات سـرایت نمـود و لفـظ    

» تسـلط هـدایتی  «براي یکی از جزئیات مشبه (مسـتعارله) یعنـی   » برتري«یکی از جزئیات مشبه به (مستعار منه) یعنی 

  ت .عاریت گرفته شده و این نیز استعاره تصریحیه تبعیه اس

ه لباس الموت. :  یعنی ألبستُ الموت ـ أذَقتُه لباس  

  گفتار چهارم :  تقسیم استعاره مصرحه از لحاظ طرفین

  استعاره مصرحه از لحاظ طرفین به دو قسم عنادیه و وفاقیه تقسیم می شود

جمع در یک چیز نباشـند   استعاره مصرحه عنادیه: آن است که طرفین استعاره به جهت منافاتی که با یکدیگر دارند قابل

  مانند اجتماع نور و ظلمت.

استعاره مصرحه وفاقیه: آن است که طرفین استعاره به جهت عدم منافات با یکدیگر قابل جمع در یک چیز باشند ماننـد  

  اجتماع نور و هدایت.

  ـ أو من کانَ میتاً فأَحییناه: آیا کسی که مرده بود پس ما او را زنده کردیم؟ 

  آیه دو استعاره وجود دارد:در این 

که گمراهی و ضالل به مرگ تشبیه شده؛ چون وجه شبه یا جامع هر دو عبارت است از عدم انتفاع و فایده، » میتاً«در  -1

بـه  » میتـاً «به معناي ضالل، لفـظ  » موت«براي معناي ضالل عاریت گرفته شده و پس از آن از  لفظ » موت«سپس لفظ 
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اه، عاریت گرفته شده و این استعاره، استعاره عنادیه است چون اجتماع موت و ضالل، در یک چیـز  معناي ضالّاً یعنی گمر

  محال است.

براي معناي هدایت، استعاره وفاقیه است، چون احیاء و هدایت در خداونـد متعـال   » احیاء و زنده کردن«استعاره لفظ  -2

  باشد. قابل جمع است به دلیل اینکه او محیی و هادي می

  طلب دیگر اینکه استعاره عنادیه: م

  باشد؛ یعنی منظور و مقصود آن ظرافت و مالحت است.  ـ گاهی تملیحیه می

ـ گاهی تهکمیه: که منظور و مقصود آن تهکم و استهزاء است بدین گونه که لفظی که براي معناي واالیی وضع شـده بـه   

  معناي ضد یا نقیض آن بکار رود. 

: یعنی أنذرهم بِعذابٍ الیمٍفَبشِّرهم بِعذابٍ ال   یمٍ

یعنی خبر بد عاریت گرفته شده؛ چون بـه روش تهکـم و اسـتهزاء،    » إنذار«یعنی خبر شاد براي معناي » بشارت«که لفظ 

  انذار در جنس بشارت بوده و یکی از مصادیق آن به شمار رفته است.

.   و مانند این آیه شریفه: فاهدوهم الی صراط الجحیمِ

  استعاره از لحاظ مالئمات   جم : گفتار پن
  استعاره از لحاظ ذکر مالئمات مستعار منه یا مالئمات مستعار له و عدم ذکر آنها بر سه قسم است: مطلقه، مرشّحه، مجرّده.

و آن استعاره اي است که هیچ یک از مالئمات مشبه و مشبه بـه را بـه همـراه خـود نداشـته باشـد:       استعاره مطلقه:  -1

  داهللاینقضون عه

  یا ممکن است مالئمات مشبه و مشبه به با هم ذکر شود: 

  ـ لَدي اسد شاکی السالح مقَذّف                        له لبــَد أظفــاره لـم تُقَلَّــم

  نزد شیري تا بن دندان مسلح و تنومند که داراي یالها و ناخنهایی است که کوتاه نشده است. 

را کـه اسـتعاره   » شاکی السـالح مقـذّف  «براي مرد شجاع به عاریت گرفته و مالئمات مستعارله یعنی را » اسد«شاعر لفظ 

را کـه اسـتعاره مرشـحه اسـت ذکـر      » له لبد أظفاره لم تقلـم «مجرده است ذکر نموده، سپس مالئمات مستعارمنه  یعنی 

زي از مالئمات مستعارله و مستعار منه را کرده، که منجر به تعارض و سقوط آن دو می شود و گویی این استعاره هیچ چی

  با خود ندارد پس استعاره مطلقه به حساب آورده می شود.
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  استعاره اي است که  مالئمات مستعارمنه (مشبه به) در آن ذکر شده باشد:  استعاره مرشّحه: -2

بِحت تجارتُهم:   دي فَما ربِاله ین اشتَرَوا الضَّالله الَّذ ـ اولئک  

  کسانی هستند که گمراهی را به هدایت خریدند پس تجارتشان سودي نکرد.آنان 

(خرید و فروش) براي معناي تعویض و تبدیل به عاریت گرفته شده، سپس مالئمات مسـتعارمنه  » شراء«در این آیه لفظ  

  یا مشبه به (خرید و فروش) که عبارت است از سود و تجارت، ذکر گردیده است. 

  بِدنیاه لَم تربح تجارتُهـ من باع دینَه 

استعاره مرشحه بدان جهت به نام مرشحه خوانده می شود که با ذکر مالئمات مستعارمنه (مشـبه بـه)، اسـتعاره، ترشـیح     

  (تقویت) می یابد.

  شود:  اي است که مالئمات مستعار له (مشبه) در آن ذکر می  و آن استعارهاستعاره مجرّده: -4

رضَکن االذي؛ یعنی  ـ اشترِ بالمعروف عن بالمعروف عرضَک من االذي«مص «  

(حفظ کن) به عاریت گرفته شده، سپس مالئمات مستعار له یا مشبه (صن) یعنی » صن«(بخر) براي معناي » اشتر«لفظ 

  ذکر گردیده است.» عن االذي«

ه (مسـتعار لـه از مسـتعار منـه)، اسـتعاره      پس این استعاره، استعاره مجرده نامیده شده؛ چون به علت دور بودن مشبه از مشبه ب

  خالی از مبالغه شده و این مطلب، ادعاي متحد بودن طرفین استعاره را که پایه و اساس استعاره است بعید می نماید.

مطلب دیگر اینکه مرشحه یا مجرده بودن استعاره پس از تکمیل استعاره، بـا قرینـه لفظیـه یـا حالیـه مطـرح مـی شـود.         

چ گاه قرینه استعاره مصرحه نمی تواند به عنوان استعاره مجرده محسوب شود چنانچه، قرینه اسـتعاره مکنیـه   بنابراین هی

  نیز نمی تواند به عنوان استعاره مرشحه به حساب آید بلکه قیدهایی زائد بر ارکان مذکور هستند. 

استعاره مجرده است، بنابراین استعاره مجرده ضـعیف   استعاره مرشحه بلیغ تر از دیگر استعاره هاست و استعاره مطلقه بلیغ تر از

  ترین استعاره هاست زیرا در این استعاره ادعاي اتحاد بین مستعارمنه و مستعار له (مشبه به و مشبه) ضعیف است.  

 هرگاه استعاره مرشحه و مجرده با هم در یکجا جمع گردد، استعاره مطلقه به وجود می آید؛ زیـرا آن دو بـا هـم تعـارض    

  داشته که باعث سقوط مالئماتشان می شود.

  این تقسیمات (مطلقه، مرشحه، مجرده) چنانکه در استعاره تصریحیه جریان دارد در استعاره مکنیه نیز جاري می گردد.

   



  فقه و مبانی حقوق اسالمی»   262«
 
 
 

 

  کنایه فصل چهارم : 
  

  کنایه در لغت عبارت است از سخنی که انسان می گوید ولی معناي دیگري مورد نظرش است. 

ح عبارت است از لفظی که معناي غیر حقیقی آن مورد نظر باشد ولی به دلیل اینکه قرینه اي ندارد تا از اراده و در اصطال

  معناي حقیقی جلوگیري کند جائز است معناي حقیقی آن نیز اراده شود:

  ـ زید طویلُ النَّجاد: بند شمشیر زید بلند است:

د قامت است ولی به جاي اینکه  به صراحت این صـفت ذکـر شـود، بـه     منظور از این جمله این است که زید شجاع و بلن 

چیزي اشاره شده که این صفت مترتب بر آن گردیده و الزمه آن است؛ زیرا از بلند قامت بودن بند شمشیر الزم مـی آیـد   

نـابراین منظـور از   آید که شجاع باشد ب که صاحب شمشیر نیز بلند قامت است و معموالً از بلند قامت بودن انسان الزم می

مثال فوق، بلند قامت بودن زید است هر چند که بند شمشیري هم نداشته باشد اما با این وجود صحیح است که معنـاي  

  حقیقی نیز اراده گردد.

پس از همین معلوم می گردد کنایه با مجاز  فرق دارد یعنی در کنایه جائز است معناي اصلی نیز اراده شود ولی در مجاز 

  نیست و اراده معناي حقیقی با مفهوم و معناي مجاز منافات دارد. جائز 

  البته گاهی در کنایه هم به دلیل خاص بودن موضوع، نمی توان عالوه بر  معناي غیر حقیقی، معناي اصلی را نیز اراده نمود:

  ـ السموات مطویات بیمینه

  ـ الرَّحمنُ علی العرشِ استوي 

و توان غلبه و تسلط است. (در اینجا معناي اصلی یمین (دست) و معناي اصلی استوي (تکیه زد) که کنایه از قدرت کامل 

  را نمی توان اراده کرد.)

  کند بر سه قسم است: کنایه بر حسب معنایی که به آن اشاره می

  گفتار اول:  کنایه از صفت 

آن، صفتی باشد که مالزم موصوف مـذکور در  اي است که در آن، صفتی مورد نظر است که مکنی عنه  کنایه صفت: کنایه

  کالم است.

  ـ هو ربیب ابی الهول: کنایه از شدت کتمان سرّ در وي است. 
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  کنایه صفت بر دو نوع است:

و آن کنایه اي  است که در آن، انتقال به معناي مورد نظر بدون واسطه اي بین معناي اصلی و کنایی  الف) کنایه قریبه:

  ن بیت خنساء در رثاي برادرش صخر:صورت گیرد: مثل ای

  ـ رفیع العمــاد طــویل النجـا                 دســاد عشیــرَتــه امــرَدا  

  بلند قامت و شجاع بود و در نوجوانی ریاست عشیره را بر عهده گرفت.

  در آن، انتقال ذهن به معناي مورد نظر به کمک یک یا چند واسطه رخ می دهد:  کنایه اي است که ب) کنایه بعیده:

: کنایه از بسیار مهمان پذیر بودن و کریم بودن است. ـ فالنٌ کثیرُ الرَّماد  

  کنایه صفت از طریق ذکر لفظی یا تقدیري موصوف در سیاق کالم شناخته می شود.

  از موصوف گفتار دوم :  کنایه

  کنایه موصوف: کنایه اي است که موصوفی در آن مورد نظر است و آن می تواند:

  یا معناي واحدي باشد:

  ـ فَلَمـا شربناهـا و دب دبیبهـا                             الی موطن االسرارِ قلت لها قفی 

  موطنُ االسرار در کنایه از قلب

  اشد:یا مجموعه اي از معانی ب -2  

  ـ جاءنی حی مستوي القامه عریض االظفار: در کنایه از انسان، چون این اوصاف سه گانه به وي اختصاص دارد.

  ـ الضّاربین بِکلِّ ابیض مخذم                         و الطاعنین مجامع االضغان

  زدند. کسانی که با شمشیر بسیار برنده و نیزه به دلهاي پرکینه می

ع شرط است که صفت یا صفات، مختص به موصوف باشد و از آن تجاوز نکند تا انتقال از آن صفات به موصـوف  در این نو

  رخ دهد.

 کنایه موصوف، از طریق ذکر مستقیم یا مالزم صفت شناخته می شود.

  ـ هو حارِس علی ماله: در کنایه به بخیلی که مالش را جمع نموده و از آن سوده نبرده باشد. 

: در کنایه به مردي قوي.ـ هو ف یریاض تی  
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  کنایه از نسبت   گفتار سوم : 

کنایه از نسبت: کنایه اي است که نسبت چیزي به چیز دیگر خواه در اثبات یا در نفی، مورد نظر باشد یعنی شـیء مـورد   

  کنایه، نسبتی است که به چیزي که با آن ارتباط دارد اسناد داده شده است.

  لمروءه و الندي                فی قبه ضربت علی ابن الحشرجـ انّ السماحه و ا

  اي به نام ابن الحشرج زده شده است. جود و جوانمردي و بخشش در خیمه

  چون قرار دادن این سه معنی در مکان ویژه خود مستلزم اثبات آنها براي آن مکان است.

  کنایه نسبت ممکن است به یکی از دو شکل زیر رخ دهد:

  احب نسبت ذکر شود:ص الف)

  ـ الیمــنُ یتبـَـع ظلَّــه                            و المجد یمشی فی رِکابـه

  رود. کند و مجد و عظمت در رکاب او راه می میمنت از سایه او پیروي می

  صاحب نسبت ذکر نشود: ب)

: که کنایه است از بی خیري کسی که سود نمی رسان د.ـ الناس ینفع الناس  

  کنایه از لحاظ وسائط و لوازم و سیاق بر چهار قسم است: تعریض، تلویح، رمز و ایماء

تعریض در لغت یعنی خالف تصریح و صراحت گویی؛ ولی در اصطالح عبارت اسـت از اینکـه کـالم بـه طـور       تعریض: -1

  کالم معلوم می شود: مطلق و بدون قید گفته شود ولی به واسطه آن به معناي دیگري اشاره گردد که از سیاق

  ـ اذا الجود لم یرزق خالصاً من االذي            فَال الحمد مکسوباً و الالمالُ باقیاً

اگر جود و بخشش به خاطر رهایی از آزار فقر، روزي انسان نشود پس نه حمد و سپاس به دست آیـد و نـه مـال و ثـروت     

  ماند. باقی می

اي کـه وسـائط آن زیـاد     به دیگران اشاره کنی و در اصطالح عبارت است از کنایـه  در لغت یعنی اینکه از دورتلویح:  -2

  باشد و تعریضی در آن نباشد:

  ـ و ما یک فی من عیبٍ فانِّی                     جبانُ الکلب مهزول الفصیل

  ام الغر است. در من هیچ عیبی نیست چون سگم ترسو و شتر بچه

  هاي  زیادي دارد.   کنایه از کرم و بخشش ممدوح است که نیاز به واسطه» یلمهزول الفص«و » جبان الکلب«
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در لغت عبارت است از اشاره نهانی و با چشم و ابرو به شخصی که نزدیک است و در اصـطالح، کنایـه اي اسـت     رمز: -3

  که واسطه هایش کم بوده و مالزمت دو معنا، پنهان و بدون تعریض باشد:

  ا یا عریض الوساده:  در کنایه از کودنی و حماقت شخصـ فالنٌ عریض القف

  ـ هو مکتنز اللحم: در کنایه از شجاعت انسان

: در کنایه از تیز هوشی انسان  االعضاء ـ متناسب  

  ـ غلیظُ الکبد: در کنایه از سنگدلی انسان 

  وده و تعریض نداشته باشد:کنایه اي است که واسطه هاي آن اندك و مالزمت دو معنی واضح ب ایماء و اشاره: -4

ه                      فی آل طلحه ثُم لم یتَحولِ    ـ أو ما رایت المجد ألقَی رحلَ

  اي مجد و عظمت بار سفرش را نزد آل طلحه بر زمین نهاده سپس از آنجا حرکت نکرده است. آیا ندیده

  در کنایه از بزرگوار و کریم بودن.
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  سؤاالت تستی 

                           : نوع التّشبیه ...   الخطأعین » أخی شجرٌ الیخلف ثمرُه ! «  -1

  ) مؤکّد مجمل4  ) مفرد صریح3  ) مؤکّد مفصل2  ) بلیغ 1  

  ..... هتشبیه بلیغ علی صور هفی العبار» أصدقائه و حتف أعدائه!  ههو حیا«  -2

  ) المفروق4  ) الملفوف3  ه) التسوی2  ) الجمع1  

  فی البیت تشبیه .....   » مرّت بنا و کأنّها             فرس یهرول أو نسیم سارِ!  هکم نعم«  -3

  ) مفروق4  ) مؤکّد3  ) جمع2  ه) تسوی1  

  .... ه: فی البیت استعار  الخطأعین » و أردف أعجازاً و ناء بکلکل              بصلبهفقلت له لما تمطّی «  -4

  12  ه) أصلی3  ه) تبعیه) مرشّح4  ه) مکنی  

  .....                  هاستعار هعین الصحیح : فی العبار» فنبذوه وراء ظهورهم «  -5

 ) معقول لمعقول2   ) معقول لمحسوس1  

  ) محسوس لمعقول4   ) محسوس لمحسوس4 

    هفی العبار» الطعن فی ثُغر النّحور أکرم منه فی اإلعجاز و الظهور ! «  -6

  ) تعریض2    هلیتمثی ه) استعار1  

  ) مجاز مرسل مرکّب4    هعن الصف ه) کنای3

  عن .....   هفی البیت کنای» صحا القلب سلمی  أقصر باطله          و عرّي أفراس الصبا و رواحله ! «  -7

    ) الموصوف و هو ترك المالهی2    و هی ترك المالهی ه) الصف1  

  و هی ترك السفر   هتعریضیال ه) النسب4  و هی ترك السفر هاإلیمائی هلنسب) ا3  

  المجاز المرسل .....                                       هنوع عالق» نَسمه علی الخرطوم ! «  -8

  ه) الحالی4  ه) الجزئی3  ه) الکلی2   ه) المحلّی1  

  ......                       هنوع االستعار».  هو اخفض لهما جناح الذلّ من الرحم«  -9

  1ه) مکنی ه، أصلی 2    ه، تخییلیه) مکنی ه، أصلی ه، تحقیقی    

  3ه) تبعی ه، مکنی 4      ه، تخییلیه، مصرّح ه) أصلی ه، تحقیقی    
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  عین الصحیح        » عضّنا الدهرُ بنابه         لیت ما حلّ بنا به ! «  -10

  نابه : ترشیح/ ب همکنی ه) الدهر : استعار2  همکنی هتبعی ه) عضَّنا : استعار1  

   همکنی ه/ بنابه : استعار هتخییلی ه) الدهر : استعار4  أیضاً همرشّح ه) بنابه : جناس کامل ، و استعار3  

    :   هالتمثیلی هفیه االستعار لیستعین ما  -11

  ! هو أضاعوا الثمر ه) احتجوا بالشجر2  ) أنتم طرداء الموت ... هو ألزم لکم من ظلّکم !1  

هر ما ذلّ لک قعوده !) ساهل ا3   من الن عوده کثفت أغصانه !4  لد (  

  التشبیه فی البیت .....  » تزدحم القُصاد فی بابه          و المنهل العذب کثیر الزحام ! «  -12

  ) مقلوب4  ) ضمنی3  ) تمثیلی2  ) بلیغ 1  

    ( فی نوع التّشبیه ) :   الخطأعین  -13

  کابن اللّبون! : مجمل ه) کن فی الفتن2  لسان ! : مؤکّد ) کالمه ( النبی ص ) بیان وصمته1  

  الکلب أنفه ! : مفصل  هکلعق ه) إنّ له إمر4  ) الوالیات مضامیر الرجال ! : بلیغ3  

  المجاز المرسل فی البیت   هعالق» سالت علیه شعاب الحی حین دعا         أنصاره بوجوه کالدنانیر ! «  -14

  12  ه) آلی3  ه) جزئی4  ه) سببیه) کلّی  

  موضوع ...... هفی العبار لیس»  إنّما المرء فی الدنیا غرض تنتضل فیه المنایا ! «  -15

  ) التشبیه البلیغ2    ) المجاز المرسل1  

    هالتخییلی ه) االستعار4    هبالکنای ه) اإلستعار3

    هنوع الکنای» اولئک قوم یوقدون نارهم فی الوادي «  -16

  ) رمز4  ) تعریض  3  تلویح )2  ) إیماء1  

    ..... هاستعار هفی العبار»  هعلی الشجر هعصفور فی الید خیر من عشر«  -17

  12  ه) أصلی3  ه) تبعی4  ه) تمثیلیه) مکنی  

  » .....ثیابی « فی  هاالستعار» من ثیابک تنسل  ثیابیفسلّی           هو إن تک قد ساءتک منّی خلیق«  -18

  1تصری2  ه) أصلی (ه) مکنی4  ه) وفاقی3  هحی  
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  »  یسد « فی  هاالستعار» باطل فما من طلوبٍ          رام حقّاً ، و نا منه جبانُ !   یسدإن «  -19

    همجرد هأصلی ه) تصریحی2    همجرد همکنی ه) تخییلی1  

   همرشح هتبعی ه) مکنی4    همطلق هتبعی ه)تصریحی3

                                     فی تعیین نوع التشبیه  :     الخطأعین  -20

    . ( جمع ) ه) العمر مثل الضّیف أو          کالطیف لیس له إفام1  

ا سال وادیها. ( مقلوب ) ه) کأنّها حین لجت فی تدفّقها          ید الخلیف2   لم  

  ) التجري علی الیبس ( ضمنی  هو لم تسلک مسالکها       إنّ السفین ه) ترجو النّجا3  

  ) عزماتهم قضب و فیض أکفهم         سحب و بیض وجوههم أقمار ( تمثیلی )4  

  وجه الشبه فی البیت ....» تمشّی فی مفاصل نُعسِ  هصوته و دبیبها         سن هفکأنّ لذّ«  -21

  ) مفرد ، مختلف الطرفین2    ) مفرد ، مفرد الطرفین1  

  الطرفین) مرکّب ، مفرد 4    ) مرکّب ، مرکب الطرفین3  

  مجاز عقلی عالقته ......                              هفی اآلی» أو لم نمکّن لهم حرماً آمناً «  -22

  12  ه) المکانی3  ه) المفعولی4  ه) الفاعلیه) السببی     

  .....                         هاستعار هفی اآلی». فبشّرهم بعذاب ألیم «  -23

  12      همطلق همصرّح ه) تهکمیه) تبعی هعنادی همصرح   

  34    همرشح همجرّد ه) تهکمیهمطلق ه) تملیحی هتبعی  

       فیه التشبیه البلیغ :   لم یأتعین البیت الذي  -24

  ) فاقضوا  مآربکم  عجـاالً إنّـما           أعـمارکم سفـرٌ مـن األسفار1  

  عـلی  أقـمار  همـزرد ) قوم إذا  لبسوا  الدروع   حسبتها            سحـبا2ً  

  ) و ما  المال  و األهلون  إال  ودائع            و البـد یـوماً أن ُتـرد الودائع3  

  ) ویاله إن نظرت و إن هی أعرضت           وقـع السهام و نـزعهنّ ألـیم4  

  ...   هیه ... / و استعارفی البیت تشب» کأنّ تلک الدموع قطر ندي          یقطر من نرجس علی ورد «  -25

  12    ه) ملفوف / مکنیه) تمثیل / تخییلی  

 3ه) غیر تمثیل / مصرّح4    ه) مفروق / وفاقی  
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أراد الشاعر إثبـات  » رمی و اتّقی رمیمی ، و من دون ما اتّقی           هوي کاسرٌ کفّی و قوسی و أسهمی «  -26

  ت .....                                                        رغم إسائته له ، ففی البی هحبه لسیف الدول

  عن الموصوف ه) کنای2    ه) تلویح من الکنای1  

  هعن النسب ه) کنای4     هعن الصف ه) کنای3  

  المجاز المرسل فی البیت ....... هعالق» إنّ العدو و إن تقادم عهده           فالحقد باقٍ فی الصدور مغیب «  -27

  12  ه) الحالی3  ه) المحلّی4  ه) السببیه) المسببی  

  ......                             هفی اآلی». و نُفخ فی الصور فجمعناهم جمعاً «  -28

  ) مجاز عقلی 4  ه) کنای3  همکنی ه) استعار2  هتمثیلی ه) استعار1  

الجمر متّقد           کأنّه بحـر مشـک   در بیت زیر چه موردي از موارد بیانی می یابید ؟ أنظر إلی الفحم فیه  -29

  موجه الذّهب       

  ) بیان حال مشبه4  ) تقریر حال مشبه3  ) استطراف مشبه2  ) تقبیح مشبه1  

  در بیت زیر وضع مشبه و مشبه به از نظر مفرد و مرکب بودن چگونه است ؟                 -30

  حین نورا هقود مالحیو قد الح فی الصبح الثریا کما تري            کعن

  ) هر دو طرف مرکب2    ) هر دو طرف جمع1

ه مفرد و مشبه به مرکب4    ) هر دو طرف مفرد3   مشب (  
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  پاسخنامه سؤاالت تستی
صحیح است. در این جمله تشبیه بلیغ ، مجمل و مؤکّد دیده می شود اما چون وجه شبه در این تشبیه ذکـر   2گزینه  -1

  ه مفصل وجود ندارد.نشده است بنابراین تشبی
صحیح است. در این عبارت تشبیه بلیغ از نوع جمع دیده می شود. او همچون زندگی سبب حیات دوستان و  1گزینه  -2

  چون مرگ سبب نابودي دشمنان است. 
 صحیح است. در این بیت تشبیه جمع وجود دارد. سرازیر شدن نعمت هاي فراوان و از دست دادن سریع این 2گزینه  -3

  نعمت ها به حرکت سریع اسب ها یا وزش سریع نسیم تشبیه شده است.
  صحیخح است. د راین بیت تشبیه جمع دیده می شود.   2گزینه -4
صحیح است. در این آیه مستعار له که شکستن پیمان است امري معقول می باشد ، امـا مسـتعار منـه یعنـی      4گزینه -5

  مشبه به امري حسی می باشد.  
  صحیح است. 3ه گزین-6
کنایه از صفت است و آن ترك » أقصر القلب باطله و عرّي أفراس الصبا و رواحله « صحیح است.  این عبارت :  1گزینه -7

  کردن سرگرمی هاي دنیوي است. 
  صحیح است. 3گزینه -8
  دارد. استعاره مکنیه اصلی و استعاره تخییلیه وجود » جناح الذلّ « صحیح است. در عبارت  1گزینه -9

وجود دارد ، الدهر : روزگار ، مشبه و یکی از ویژگی هاي مشـبه   هصحیح است. در لفظ الدهر ، استعاره مکنی 2گزینه -10
ا بنابه : دندانهاي روزگار ، استعاره مرشّحه است که سختی ها و مصایب روزگار را به » عظنا « به یعنی  بیان شده است . ام

  ست.  دندانهایی تشبیه کرده ا
  صحیح است. 1گزینه -11
صحیح است. تشبیه ضمنی ، تشبیهی پنهان و غیر مستقیم است و مشبه و مشبه بـه در ایـن نـوع تشـبیه بماننـد       3گزینه - 12

دیگر تشبیه ها ذکر نمی شود و فقط اشاره اي به مشبه و مشبه به شده و از معنا و مفهوم می توان دو طرف تشبیه را تشـخیص  
  ین سوال می توان از طریق عبارت المنهل العذب کثیر الزحام مشبه و مشّّه به را تشخیص داد.  داد. در ا

  صحیح است. 4گزینه -13
  صحیح است. 2گزینه -14
صحیح است. در این عبارت آرایه مجاز مرسل دیده نمی شود. اما در اإلنسان غرض ، تشبیه بلیـغ اسـت و    1گزینه - 15  

ه تخییلی انسان به هدفی تشبیه هشده است که تیرهاي مرگ به سوس او روانه می شود. همچنین در المنایا استعاره مکنی 
  دیده می شود ، منایا ( مرگ ) بمانند تیرهایی است که انسان را مورد هدف قرار می دهد.  
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الزم نیازمند واسطه هاي صحیح است. کنایه در این عبارت از نوع تلویح است چون براي رسیدن از ملزوم به  2گزینه -16

  زیادي هستیم. 

صحیح است. در این عبارت استعاره تمثیلیه یا استعاره مرکّب باالستعاره دیده می شود که در آن حالتی بـه   3گزینه -17

  حالت دیگري تشبیه سده است.

  صحیح است.  4گزینه -18

چون ابتدا در فعل و سپس در مصـدر رخ داده  صحیح است. در این عبارت استعاره مصرّحه دیده می شود و  3گزینه -19

است به آن تبعیه می گویند و چون هیچ یک از مالئمات مستعار منه و مستعار له ذکر نشده اسـت اسـتعاره مطلقـه نیـز     

  دیده می شود.

  صحیح است. در این گزینه تشبیه ضمنی وجود ندارد.  4گزینه -20

  دیده می شود. صحیح است. در این بیت تشبیه مفرد  1گزینه -21

ت وجود دارد و در آن اسم فاعل به جاي اسم مفعول  2گزینه -22 صحیح است. در این عبارت مجاز عقلی به عالقه مفعولی

  می باشد. » حرماً مأموناً « بکار رفته است و در اصل 

» بعـذاب ألـیم   « جود دارد و استعاره مصرّحه ، تبعیه ، مطلقه و تهکمیه و» بشّر « صحیح است. در این آیه  1گزینه -23

  قرینه آن می باشد. 

صحیح است. در این بیت تشبیه بلیغ وجود ندارد بلکه تشبیه مرسل است چون در این تشبیه ، ادات تشـبیه   2گزینه -24

  ذکر شده است. »  حسبتها « یعنی 

  دوم آن استعاره وجود دارد. صحیح است. در مصراع اول این بیت تشبیه بلیغ و غیر تمثیل و در مصراع 4گزینه -25

  صحیح است.  4گزینه  -26

دیده می شود چون محل را ذکر کرده و حـال را اراده   هصحیح است. در این بیت مجاز مرسل به عالقه محلی 2گزینه -27

  کرده است. 

  وجو دارد.  هاستعاره تمثیلی» و نفخ فی الصور « صحیح است. در عبارت  1گزینه -28

  یح است.صح 2گزینه -29

ا ) و مشبه به ( عنقود ) در این بیت هر دو مفرد هستند. 3گزینه -30 ه ( ثری صحیح است. مشب  
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 مجموعه تست

اللۀ   و األدقّ فی الجواب للترجمۀ أو للتعریب أو المفهوم أو الد ن األصحعی  

 عین للصحیح : ـ1

  ا است!(( نصر من اهللا و فتح قریب )) : یاري و فتحی نزدیک از جانب خد )1

  ((و السماء ذات الرّجع و االرض ذات الصدع )) : و آسمان داراي باران است و زمین آماده کشت! )2

 (( یخافون یوماً کان شرّه مستطیرأ )) : در روزي که شرّ آن فراگیر است، می ترسند!  )3

  را هرگز عاجز نمی کنیم!ظنّنا أننا .... لن نُعجزه هرباً )) : گمان می کردیم که ... بخاطر فرار کردن، او  )4

 » :ال تکن موقداً ناراً ضوؤها لغیرك! «   ـ2

  بر افروزنده آتشی مباش که نور آن دگري را باشد! )1

  چون آتش افروخته اي مباش که روشنایی آن غیر تو را باشد! )2

  جائی را برمیفروز تا دیگري از نور آن استفاده کند! )3

 ن دیگري استفاده کند!مکانی براي افروختن آتش مباش که از روشنایی آ  )4

 » :فإذا التحفت به فأنّک عارِ!  ثوب الریاء یشف عما تحته  «  ـ 3

  جامه ریا ماوراي خود را می نمایاند، تو برهنه خواهی بود هر چند خود را با آن بپوشانی ! )1

 لباس ریا دورن خود را نمایان می سازد، بدون شک برهنه خواهد بود کسی که او را با آن بپوشانی! )2

 مه دوروئی دورن خود را نشان می دهد، و تو اگر چه در زیر آن مخفی شوي برهنه خواهی بود!جا )3

 لباس ریاکاري در مورد مسائل مخفی شفاف است، و دچار ننگ خواهد بود اگر کسی آن را در بر کند! )4

 »:یظل فیهنّ سرّ الناس مشروحا ! و من تأمل أقوالی رأي جمالً «  ـ4

  دقت نماید جمله هائی می یابد که اسرار مردمان در دل آنها جاي دارد! هر گاه کسی در اقوال من )1

 هر کس در گفته هاي من تأمل کند جمالتی را می یابد که راز انسانها در آنها شرح داده شده است! )2

 چنانچه کسی در گفتار هاي من تأمل ورزد نه گمراه می شود و نه سرّ مردمان را فاش می بیند! )3

 ا جمله هائی زیبا ببیند در آنها حیران گردد چه راز مردم در آنها فاش شده است!کسی اگر اقوال مر )4
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 » :فلست من معشرٍ نفاة !   أثبت لی خالقاً حکیما«   ـ5

  ثابت کردم که خالقی حکیم مراست، پس من از گروه نفی کنندگان نباشم! )1

 فی کنند!وجود خالق حکیم براي من ثابت شده است، و من از آنها نیستم که آن را ن )2

 براي خود وجود خالقی حکیم را ثابت کردم، لذا از گروه نفی کنندگان نیستم )3

 براي من ثابت شده که خالق حکیم است، و من از کسانی نیستم که نفی آن را کنند! )4

 » :ثمۀ صنف یتعامل ببرود تام مع المشکالت، کأنّه غیر مطلب بالبحث عن حلّ مناسب لها ! «   ـ6

  ود دارند که بر خورد آنان با مشاکل کامالً خونسردانه است، گوئی خواستار حلّ آنها نیستند!در آنجا گروهی وج )1

گروهی هستند که با خونسردي کامل با مشکالت مواجه می شوند، گوئی نباید در جستجوي راه حـلّ مناسـبی بـراي     )2

 آنها باشند!

 گوئی وظیفه اي در قبال حلّ آنها را ندارند! در آنجا گروهی هم هستند که نسبت به مشاکل کامالً بی توجه هستند، )3

گروهی وجود دارند که با بی اعتنایی کامل با مشکالت روبرو می شوند، گـوئی خواهـان جسـتجو در زمینـه راه حـلّ       )4

 مناسب براي آنها نیستند!

 » :  الوقت  کانت هیئۀ االمم المتحده طالبت بمنح فرق التفتیش الدولیۀ عن أسلحۀ الدمار الشامل المزید من«  ـ7

سازمان ملل در خواست کرده بود که بازرسان بین المللی در وقت اضافی در مورد سالحهاي کشتار جمعی تحقیـق و   )1

  تفحص کنند.

درخواست سازمان ملل مبنی بر تحقیق و تفحص بازرسان بین المللی در مـورد سـالحهاي کشـتار جمعـی، در وقـت       )2

 اضافی مطرح شده بود.

 متحد این بود که درباره سالحهاي کشتار جمعی به سازمان ملل اطالعات بیشتري داده شود درخواست سازمان ملل )3

سازمان ملل درخواست کرده بود به بازرسان بین المللی که در مورد سـالحهاي کشـتار جمعـی تحقیـق مـی کننـد،        )4

 فرصت بیشتري داده شود.

 یشیر البیت إلی ..». الیدري ! و قد نسجت أکفانه و هو     و کم من فتی یمسی و یصبح آمناً  « ـ 8

  ) اختیار اإلنسان فی الحیاة !2        ) األمان من القضاء و القدر!1

  ) غفلۀ االنسان !4          ) الخلود و البقاء !3
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 فی المفهوم: یختلفعین البیت الذي   ـ9

  قطعها أجمل من تلک القّبل !      ) أنا ال أختا تقبیل ید1

  با غالبان چاره زرق است ولوس! که    ) چو دستی نشاید گزیدن، ببوس 2

ه3   إذا لم تکن تستطع عضَّها !      ) فقبل، و ال تأنَفَن، کفَّ

  دستی که با دندان برد ببوس!    ) با آنکه خصومت نتوان کرد، بساز 4

 المناسب : غیرعین ـ 10

ۀ حفّت بالمکاره!    ) هر بهشتی که در جهان خداست1   دوزخی کرده اند بر گذرش! = الجنّ

  چو گفته شود یابد او بر تو دست! = بالتو اضع تکون الرفعۀ !    تا نگوئی برو دست هست) سخن 2

  » !ال تقف ما لیس لک به علم « فالنّار قد توقد للکی ! =      ) ال تتّعبـــنّ کـــلّ دخـانٍ تـري3

  دا پادشاه شود فهو الحریص علی أثوابه الجدد! = خدا نکند روزي گ    ) ال ترتجِ الخیر من ذي نعمۀ حدثت4
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  پاسخنامه

 ) صحیح است . 1گزینه ( ـ1

) غلط است چون یومأ در 3) غلط است، گزینه (2ذات به معناي دارا بودن و مالکیت است به معناي آماده بنابراین گزینه( 

  این جا مفعول است و به معناي از روزي می ترسند که شر آن فراگیر است می باشد.

 ) صحیح است . 1گزینه ( ـ2

 دا: اسم فاعل است به معناي افروزنده آتش. بنابراین سایر گزینه هاي اشتباه است.موق

 ) صحیح است . 1گزینه ( ـ3

  یشف به معناي می نمایاند می باشد و عار به معناي برهنه است.

  اشتباه است . 4و  2با توجه به ضمیر (ك) که براي مخاطب است گزینه هاي 

  ود) اشتباه است.نیز به خاطر ترجمه (درون خ 3گزینه 

 ) صحیح است . 2گزینه ( ـ4

نیـز   3به دلیل (هرگاه) اشتباه است، یظل به معناي سایه افکندن است نه به معناي گمراهی (ضـل) لـذا گزینـه     1گزینه 

 ترجمه نشده است.» تأمل کند«هم ترجمه نارسا و اشتباه می باشد زیرا  4اشتباه است. گزینه 

 ) صحیح است . 3گزینه ( ـ5

  نفاه یعنی از جماعت نفی کنندگان   من معشر

  اشتباه است. 1لست به معناي نمی باشم است لذا گزینه 

  نیز اشتباه است. 2لی : به معناي براي من است بنابراین گزینه 

  نیز با توجه به اینکه (خالقاً) مفعول به است اشتباه است. 4گزینه 

 ) صحیح است . 2گزینه ( ـ6

  اشتباه هستند. 4و  3گزینه ببرود (با خونسردي) بنابراین 

 مشاکل ترجمه اي غلط می باشد مضافاً اینکه قسمت دوم عبارت هم کامل ترجمه نشده است. 1در گزینه 

 ) صحیح است . 4گزینه ( ـ7

  هیئه االمم المتحده یعنی سازمان ملل
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  فرق التفتیش: گروه بازرسی    منح : بخشیدن، اعطا کردن

  مزید من الوقت: فرصت بیشترال  الدمار الشامل: سالح کشتار جمعی

  سایر گزینه ها اشتباه است. 4بنابراین به غیر از گزینه 

 ) صحیح است . 4گزینه ( ـ8

ترجمه بیت: و چه جوانانی (انسان) شب و صبح را سپري می کند در حالیکه در امان است در حالیکه کفنش را می بافند 

  و او نمی داند.

 صحیح است. 4ان دارد بنابراین فقط گزینه این بیت داللت بر غفلت و فراموشی انس

 ) صحیح است . 1گزینه ( ـ9

بیانگر این است که من به دست بوسه نمی زنـم چراکـه    1سایر گزینه ها اشاره به مدارا کردن دارند و در حالی که گزینه 

  قطع آن دست زیباتر از بوسه زدن بر آن است.

 ) صحیح است . 2گزینه ( ـ10

 ارتباطی با شعر مذکور ندارد. با تواضع، بزرگی می یابی،
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  مجموعه تست

  عین الفعل المتعین للزَمن الحاضر:-1

1  رْتظَف رْتبالدار(فی صیغ العقود)2    )إن ص بِعتُک(  

  )لما یبرَأ المریض  4    )غفر اهللا لک (فی الدعاء)3

  . بکار رفته است .  در جمله (لو ینتبهون إلی الشرح الستفادوا) فعل (ینتبهون) به معناي ..-2

  ) مستقبل4  ) حال3  ) مضارع2  ) ماضی1

  فعل اعشو شب از چه بابی است؟-3

  ) افعنالل4  ) افعوال3  ) افعیعال2  ) افعیالل1

  لماذا (شَلَّ) فعل الزم؟-4

أنَّه یدل علی العیب1 ل2َ    ) ل النه علی وزن فَع (  

  ) النّه یدل علی الدنس4    ) النّه یدل علی الهیئۀ3

  ل کدام کلمه نادرست است .  مجهو-5

1عادی= عید2  ) یرتَوعی= 3  ) یعتَوِرجعوی =جعوقتید4  ) ی قتاد =اُ ا (  

  در کدام گزینه ضمیر مستتر است بر خالف اصل؟ -6

  الوجهاء یتحکمون فی قومهم) 2    الجهل استحکم فی البالد) 1

  ربیعما اجملَ ال) 4  عسی علی ان تَلعب کرة القدم) 3

  ما هو الخطأ فی االدغام :-7

فکُکنَ) 1   لن یحیِی) 4  لم یمد) 3  لم یظَلُّ) 2  اُ

  ما هو الخطأ فی االدغام :-8

نا) 1 ندزَّ زیداً ععزِز بِفاطمۀَ) 2  ما اَعأَخی فی العمل) 3  ا تدلَلٌ) 4  مح  

  در (فانٍ)چه نوع اعاللی صورت گرفته است .  -9

  اعالل به قلب) 2    اعالل به حذف) 1

  اعاللی صورت نگرفته است.) 4    اعالل به ادغام) 3
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  کدام کلمه با دیگر کلمات از لحاظ ریشه فعلی متفاوت است .  -10

  ضَعۀ) 4  شفۀ) 3  سعۀ) 2  مقۀ) 1

  ما هو الخطأ فی االعالل بالقلب :-11

  العلوي =العلیا) 2    یرضَوان =یرضَیانِ) 1

  مفاعلۀ) م = قیام (مصدربابقوا) 4    االدلُو= االُدلی) 3

  کدام کلمه از لحاظ ریشه با کلمات دیگر متفاوت است؟-12

  یوهنُ) 4  یوسرُ) 3  اتَّسرَ) 2  یوقنُ) 1 

  در کدام گزینه اعالل صورت نگرفته است؟  -13

  کیس) 4  جید) 3  سید) 2  شَیقُ) 1

  شود: می فعل ماضی مجهول از ریشه ي (صفو) از باب افتعال-14

1 (2  اُصتُفی (و3  اُصطُف (یصتَف   اُصطُفی) 4  اُ

  همزه ي فعل امر در کدام باب متفاوت است یعنی همزه قطع است ؟-15

  انفعال) 4  افتعال) 3  باب تفعیل) 2  باب افعال) 1

  ریشه ي (یدع) کدام است ؟-16

  دعی) 4  یدع) 3  ودع) 2  دعو) 1

  شود: ماضی می13ه مجهول فعل (خَوِف) در صیغ-17

1 (فت   خیفت) 4  خفت) 3  خُفت) 2  خُوِ

  ما هو الخطأ فی تأکید الفعل المضارع :-18

  لیتک تفوزنَ با ما نیک) 2    هال تَجهدنّ) 1

  وابیک ألحفَظَنَّ عهودك) 4    وابیک ال یفْلَحنَّ الکذوب )3

  در کدام گزینه نون تاکید وجود دارد .  -19

قَّقنَ) 3  افینَتخ) 2  لَنَسفَعا) 1   صنَّ) 4  تَرَ
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  فعل موکّد از تَرضَینَ  -20

  أال تَرضَینَّ) 4  أال تَرضَینَّ) 3  إال تَرضَنَّ) 2  اال تَرضَیِنَّ) 1

  کنند (مانند دوار) آید به چه چیزي داللت می مصدرهایی که غالباً بر وزن فعال می-21

  امتناع) 4  اضطراب) 3  رنگ) 2  درد) 1

  کلمه است .  بشري چه نوع -22

  صیغه مبالغه) 4  اسم تفضیل) 3  مصدر ثالثی مجرد) 2  صفت مشبهه) 1

  ما هو الخطا من اسم المصدر :-23

  قوام) 4  طاقَۀ) 3  عشرة) 2  سالم) 1

24-  : ... ضحام  

ــاب  ) 4  اسم تفضیل) 3  صیغۀ مبالغۀ) 2  صفۀ مشبهۀ) 1 ــن ب ــر م ــل ام فع

  تفاعل

  :در کدام گزینه صفت مشبهه وجود دارد -25

1 (و ماشوقاً إلی البیضِ اَطرَب لُ) 2  طربت تبو م فقلبی الیوم بانَت سعاد  

لِ) 3   أال یا ایها الساقی اَدر کأساً ونالها) 4  أفاطم مهالً بعض هذا التَدلُّ

  ما هو الصحیح فی افعل التفضیل :-26

1 (من کُلِّ شی ء داسو احمراراً من الرُّّ) 2  الفَحم انِالبطیخّ اَشَدم  

  اللمعلّمۀ االفضل فی المدرسۀِ) 4  السیف المهنّد ابیض من السیوف االیرانیۀ) 3

  عین الخطأ فی اسم التفضیل :-27

  النفس الکبري) 4  هم افضل معلمینَ) 3  المعلمات االفضل) 2  االمراة الفضلی) 1

  ما هو الخطا فی صیغۀ المبالغۀ :-28

  مجذامۀ) 4  فَروقۀ) 3  الروایه) 2  الحذر) 1

  نوع (تاء) مقبرة کدام است :-29

  تاء تکثیر) 4  تاء نقل) 3  تاء تانیت) 2  تاء عوض) 1



  فقه و مبانی حقوق اسالمی»   280«
 
 
 

 

  ما هو الخطأ فی اسم اآللۀ :-30

قَۀ علی وزن مفعلَۀ) 2    مطواة علی وزن مفعال) 1   مطرَ

  مفتاح علی وزن مفعال) 4    مجود علی وزن مفعل) 3

  اسم ممدود در کدام گزینه قیاسی است؟-31

  مراء) 4  الء) 3  اناء) 2  سماء )1

    عیّن الخطأ :-32

  هنَّ مصطفاة و راضیات) 2    هم مصطفونَ وراضُونَ) 1

  هما مصطفاتان و راضیتان) 4    هی مصطفاة و راضیۀ) 3

  باشد؟ کدام کلمه شرایط جمع بستن با جمع مذکر سالم را دارا می-33

  جریح) 4  أخرس) 3  بطرس) 2  ظلمان) 1

  ا دیگر کلمات متفاوت است؟کدام کلمه ب-34

  ثبین) 4  مئین) 3  حنین) 2  سنین) 1

  باشد. کدام کلمه شرایط جمع بستن با جمع مونث سالم را دارا می-35

  ملَّۀ) 4  عطشان) 3  امراة) 2  ابن عرس) 1

  است ؟ نادرستجمع کدام کلمه -36

  =صالت صالة) 4  امتیاز = امتیازات) 3  جذْوة =جذَوات) 2  قطْعۀ =قطعات) 1

  ما هو الخطأ فی جمع القلَّۀ :-37

ه) 3  أرکان) 2  أنفس) 1   کُتُب) 4  اَروِقَ

  کدام کلمه جمع مکسر نیست؟-38

  قاعۀ) 4  شتّی) 3  حاکۀ) 2  باعۀ) 1

  توان بعنوان صفت بکار برد.   کدام کلمه را نمی-39

  مقَۀ) 4  رضی) 3  عدل) 2  ثقَۀ) 1
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  ما هو الصحیح فی نوع الترکیب؟-40

  بیت لحم = ترکیب اسنادي) 2  بط شرا  = ترکیب مرْجیتا) 1

  سیبویه = ترکیب مرْجی) 4    بعلبک  = ترکیب اضافی) 3

  شود.   کدام کلمه مونث استعمال نمی-41

  عروض) 4  کأس) 3  قریش) 2  رفات) 1

  ما هو الخطأ:-42

امۀ) 4  ناقۀ حلوب) 3  امراة قتیلٌ) 2  امرأة مغشم) 1 لٌ فهجر  

  لخطأ فی النسبۀ:ما هو ا-43

  عروة :عري) 4  فتی :فتوي) 3  قرّاء: قرائی) 2  سماء :سماوي) 1

  ما هو الخطأ فی النسبۀ؟-44

1 (کی   تأبطَ شرّاً = تأبطی) 4  ید = یدي) 3  قاضی = قاضی) 2  ملک  = ملَ

  ما هو الخطا فی النسبۀ ؟-45

1 (2  عبد شمس = عبشمی (االنباط = ا) 3  ناصرة = نصرانی4  ألنباطی (امروالقیس = مرقُسی  

  ما هو الخطأ فی التصغیر ؟  -46

یت) 1 یقن) 3  سکران = سکَیران) 2  اُخت = اُخَ ییقات) 4  موقن = منیاق = نُو  

  عین الخطأ فی التصغیر :  -47

  نَدیم = نُدیم) 4  غزال= غُزَیل) 3  سلمان =سلیمان) 2  برهان = بریهان) 1

  صغیر :ما هو الخطأ فی الت-48

  مفتاح = مفَیتیح) 4  اَشهی = اُشَیهی) 3  اَحلی = اُحیلَی) 2  شمس = شُمیس) 1

  در کدام گزینه اعراب تقدیري وجود ندارد .  -49

  سلّمت علی أبی) 4  رأیت ضاربی) 3  رایت أساتذةَ) 2  هذه جوارٍ) 1

  عین الممنوع من الصرف :-50

  إمضاء) 4  فُرسان) 3  لیالِ) 2  مستشفی) 1
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  عین الجواب الذي جمیع کلماته من االسماء المنصرفۀ.-51

1 ( اشهل–طلحۀ  –بلخ ) 2    نوح -زکریا –دواب  

  هود –خواص  -اربع) 4    تالمذة –أرمل  –أساتذة ) 3

  ما هو الخطأ من االسماء الممنوعۀ من الصرف ؟-52

  خُماس) 4  اُحاد) 3  موحد) 2  موحد) 1

  الجملۀ التالیۀ   = جاء نی سیبویه وسیبوبه آخرُ .   ما هو نوع التنوین فی-53

  تنوین التمکین) 4  تنوین المقابلۀ) 3  تنوین التنکیر) 2  تنوین العوض) 1

  کدام اسم فعل به معنی مضارع نیست .  -54

  زِه) 4  قَط) 3  قَد) 2  آمینَ) 1

  )2042-1011عین الصحیح عن العددین التالیین فی حالۀ النصب(-55

باً ) ألفاً و1     إحدي عشرة مرحلۀ / الفین و اثنین و أربعین باً

  ) الفاً واحد عشر فصالً /مائتین ألف و اثنتین و أربعین فصیلۀ2ً

  ) إلفاً و إحدي عشر امرأة / مائتی الف و اثنان و أربعین شارعاً 3

ۀ4ً   ) واحد ألف واحد عشر بیتاً / مائتا ألف و اثنتان و اربعین مجلّ

  العدد المفرد ؟ ما هو الصحیح فی-56

1 (دفُنٍ) 2  ثالثُ اُس4  ثالث طلحات) 3  ثالَثۀُ س (ثالث آم و أعبد  

  عین الخطأ فی الجمع :-57

  مرضع = مرضعون) 4  مصطفی = مصطفین) 3  المعتدي = المعتدون) 2  أکبر = أکبرون) 1

  عین الخطأ:-58

  سوف = حرف تسویف )4  هلّا = حرف تخصیص) 3  کلّا = حرف انکار) 2  قد = حرف توقّع) 1

  عین الخطأ فی األسماء المنسوبۀ إلیها :-59

  ) حسنی = حسن، حسنۀ، حسنین  2  ) جامعی = جامعۀ، جامع، جامعات 1

  ) فرحی = فراح، فرح، فرحۀ 4  ) حضوري = حضور، حاضر، حضّار 3
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  ما هو الخطأ؟-60

  رأیت ثالثۀ عشر رجالً) 2    رأیت ثالث عشرة رجالً) 1

  رأیت اربعۀ عشر رجالً) 4    شر امرأة)رأیت اربع ع3

  ما هو الخطأ عن الجملۀ التالیۀ : علمت ان الیرجع اخوك  -61

  اَن: من الحروف الناصبۀ) 2  علمت : فعل و فاعله ضمیر التاء البارز) 1

  یرجع :فعل مضارع و مرفوع) 4    أخو :فاعل و مرفوع بالواو) 3

  ما هو الصحیح : -62

  هیوا بنا إلی مصاعد المجد فَنُخلِّد لنا ذکراً نبیهاً)  2  موا شَرَّ النَدمِ) ایاکم و الشرّ فَتَند1

  ) التقرب من الشر فَتَقَع فیه4    ) جودوا فتسودوا 3

  ما هو الخطأ : -63

1 (جِدی بنی) 2  إنَّ من یطلُبعجسرُِّك ینی اغضَبِ) 3  لیس ما ی 4  ان لم تَزُر (ب   إن لم تَزُرنی اَغْضَ

  ضربٍ تَضرِب أضرِب  ا هو الخطا فی اعراب هذه الجمله التالیه : أي م-64

  ضَربٍ :المفعول المطلق و مجرور محالً) 2    أي :المفعول المطلق) 1

  اضرب : جواب الشرط و مجروم فی اللفظ) 4  تضرب : فعل شرط و مجروم لفظا) 3

  ما هو الخطأ:-65

1 (ثْک ده اُح2  ص (نْظُرْك   اُطلُب تَجِد) 4  صه أحد ثَک )3  نزالِ اَ

  ما هو الخطأ :-66

1 (ندقامت) 3  الشمس طلعت) 2  سافر الیوم ه فی الدار) 4  طلحه هند لیست  

  ما هو الخطأ فی اعراب هذه الجملۀ التالیۀ  : إذا ابوك أمرك بلزوم الرصانَۀِ فأطعه  -67

  الیه و مجرور الرصانۀ مضاف) 2  ابوك فاعل لفعل محذوف تقدیره امرك) 1

  اطع :فعل و فاعله ضمیر انت المستترفیه) 4  ك :مضاف الیه و مجرور لفظاً) 3

  کسی علی الفقیرَ البسۀً  -68

  کُسی الفقیرُ ألبسۀً) 4  کُسیت الفقیرُ ألبسۀً) 3  کُسی الفقیرُ البسۀٌ) 2  کُسی الفقیر البسۀٌ) 1



  فقه و مبانی حقوق اسالمی»   284«
 
 
 

 

  ما هو الخطأ :-69

1 (شدید ضرب تینِ )2  ضُرِبب بت ضرَ   مرَّ بالبستان) 4  صیم آذار) 3  ضُرِ

  در جمله (ما عادلٌ الّا اهللاُ ) ترکیب عادل کدام است ؟-70

م) 2  خبر مؤخَّرٌ) 1 مبتدا و مرفوع لفظاً) 4  اسم ماشبیه لیس و مرفوع) 3  خبر مقد  

  ما هو الخطأ فی اعراب هذة الجملۀ التالیۀ : ما أحسن الصدقُ .  -71

  ما :متعجب فیه و مرفوع محلّاً) 2  متعجب منه و منصوب محالما :) 1

: مفعول به و منصوب ) 4  أحسن :جمله فعلیۀ و خبر للمبتدا و مرفوع محالً) 3   الصدقَ

  عین الصحیح  عن(راسب)و (اخوان ) علی التوالی :ما راسب إخوانک فی االمتحان -72

  مسد الخبر فاعل و قد سد–مبتدا ) 2    مبتدا موخر–خبر مقدم ) 1

  خبر و ساد مسد الفاعل–مبتدا ) 4    خبر–مبتدا ) 3

  در کدام گزینه مبتدا حذف شده است ؟-73

  کُلُّ انسان و فعله) 2    فی ذمتی ألفعلنَّ) 1

  لعمرك ألقومنَّ) 4  ضربی العبد حاصل إذا کان مسیئاً) 3

  در کدام گزینه از افعال ناقصه وجود دارد .  -74

  سبحان اهللا حین تمسونَ و حین تصبحون) 2  للشیء کن فیکونوانَّما یقول ) 1

  هل یبرح البخیل ممقوتاً) 4  خالدین فیهما مادامت السماوات و االرض) 3

  ما هو الصحیح عن الجملۀ التالیۀ : ستجازي إن خیراً  -75

  إن :حرف جزم) 4  خیراً :خبر ومنصوب) 3  إن :حرف مشبهۀ) 2  خیراً: اسم إن و منصوب) 1

  خبر در جمله (لیس اهللا بِظالمٍ)کدام است .   نوع-76

  شبه جمله) 4  جمله فعلیه) 3  خبر مفرد) 2  جار و مجرور) 1

  آید . در کدام گزینه افعال قلوب تام به حساب می-77

  یکاد البرق یخطف ابصارهم) 2    عسی ان یعود الرسول) 1

3 (هلَمنجِرَ عان ی ب4  یوشک الطال (فیه عسی الکرب الذي أمسیت  
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  ما هو الصحیح فی (الت) و هی من االحرف المشبهۀ بلیس :-78

  الت المعلّم متأخراً) 4  الت حیِنَ ندامۀٍ) 3  الت الخطیب متلکماً) 2  الت ساعۀٌ ندامۀٍ) 1

  ما هو الخطأ :-79

1 (علطال نِ البدر2    ا (قَریب علمت اَنِ الموت  

  کَأنْ قد قام زید) 4  نَجا المسافرون و لکنْ صدیقُک غرقُ )3

  عین الجملۀ الّتی شمول النفی فیها أکثر :-80

  ال طلبۀٌ فی الکلیۀ) 4  ال طَلَبۀَ فی الکلیۀ) 3  ال طالبینِ فی الکلّیۀ) 2  ال طالب فی الکلیۀ) 1

  در کدام گزینه ضمیر قصه وجود دارد؟  -81

  واهللاِ فاطمۀُ إنّها عالمۀٌ) 2    انّها القناعۀُ غنی) 1

  إمرأة جاءت إنّها جالسۀٌ فی البیت) 4  سعاد إمرأة هناك إنّها تُسمی) 3

  (اُحبک مقَۀً) اعراب مقَۀً هو ....-82

  تمییز غیر منقول و منصوب) 2    المفعول به و منصوب) 1

  مفعول مطلق و منصوب) 4    تمییز منقول ومنصوب) 3

  در کدام گزینه مفعول مطلق وجود ندارد .  -83

  اهالً و سهالً) 4  جد الطالب کُلَّ الجِد) 3  اَي سیرٍ سرت) 2  حسن خطابٍخاطبته ا) 1

  ما انت إال...-84

  مسیرٍ) 4  سیرٍ) 3  سیرٌ) 2  سیراً) 1

  ما هو الخطأ :-85

یتُنی فی المهلکۀ) 1 بتُنی فی الشارع) 3  وجدتُنی عالماً) 2  رأَ ظَنَنتُنی العباً فی کرة ) 4  ضَرَ

  القدم

  صحیح ؟ما هو ال-86

  هیهات العدو) 4  نزاعِ علیاً) 3  زیداً حذارِ) 2  نَزاعِ یا فتی علیاً) 1
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  ما هو الخطأ :-87

  کم قائلٍ لک سوءاً) 2    یا رجالً طالعاً) 1

  زید عمراً ضارب) 4  خطب هذا األدیب حاضّاً القوم علی الوئام) 3

  ما هو الصحیح ؟-88

1 (هورت ب) 2  مررت برجلٍ صخرٍ قلبهخرٍ قلب3  رجلٍ ص (4  وردت منهال عسالً ماؤَه (   ــریم ــی رجــلٌ ک زارن

هبنَس  

  عین الخطأ :-89

  لَستُم شاکرین آالء اهللا) 2  انشدت قصیدةً للمتصدقین الفقراء امس) 1

ه) 4  ماکنّا شاکري النعم االلهیۀِ) 3   هذا هو الذي مبتغی عزَّة و کرامۀً لشَعبِ

  سلَّمت علی طالبۀٍ  عین الخطأ :-90

  مجروح اخوها) 4  مجروح أخوها) 3  جریح اخوها) 2  جریح أخوها) 1

  ما هو الصحیح ؟-91

1 (هاسواد رجالً) 2  ما اَشَد امراً) 3  ما اَکرَم نا) 4  ما احسنَ بمعروف ما احسن ما یکون لقاء  

  عین ما یجب إضمار الفعل الناصب :-92

  األسد فی أجمته) 2    أخاك و اإلحسانَ إلیه) 1

  ایها الکسالن االجتهاد فانّه مفتاح النجاح) 4    الوفاء فانّه حلیۀُ االنسان) 3

  ما هو الصحیح ؟-93

  نَحنُ بنو هاشم متَقَّونَ) 2  معشَرَ العرب ختمت المکارم بِهِم )1

لُ فی القتال) 3 وعی ها الشجاعاَی لیونَ نُدینُ ) 4  عنُ االیرانیۀَنَحاالرهابی  

  عین الصحیح عن اعراب (زمیل و معلّمۀ) علی التوالی :زمیلک کم اَق رَضْتَه ؟(معلمتی احترمتها)-94

  جائز نصبه–واجب رفعه ) 2    واجب رفعه–واجب رفعه ) 1

  واجب نصبه–جائز رفعه ) 4    جائز رفعه–جائز نصبه ) 3
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  عین الخطأ :-95

  کانت النفس نفسا بغیاً) 2  کونی فتاةً شکوراً علی المصائب) 1

  اُمتُنا فی المصائب اُمۀٌ صبور) 4  رایت جریحه جرحها شدیدةٌ) 3

  عین المنادي شبه المضاف :-96

  یا معلّماً حسن السمعۀ طوبی لک) 2  یا قصیراً عمره لم تطمع بالبقاء) 1

  یا طالبۀً فی الصف تفضّلی) 4  یا عالماً لم یعلَّم اَعنّا فی امورنا) 3

  ما هو الصحیح فی النداء:-97

1 (يّدی2  یا س (ی3  یا قاض ((د + يیا سی ) دی 4  یا س (یا مکرمی  

  عین الصحیح :-98

  یا فتی احمد) 4  یا ابابکر عبداهللا) 3  یا عبداهللا و خالداً) 2  یا زید اخونا) 1

  عین الخطأ :-99

ــنُ محمــد  ) 4  یا جعفرُ بنَ تقی تفضّل) 3  أخینا تَعال یا حسنُ ابنُ) 2  یا جواد ابنَ اُختی عجل) 1 ــی ب ــا عل ی

  أسرع

  عین الخطأ فی االستغاثَۀ -100

  یا لَلکهول و للشُبانِ للعجب من هذا الحرص) 2  یا قوم للنوائب تعرّض لألریبِ) 1

  یا سامعاً للمظلومینَ فی العالم) 4  و یا لَأمثال قوم یقوم یعمهون یا لقومی) 3

  ن الصحیح فی الندبۀ :عی-101

  وا معلّماه من ضاله الرغبۀ فی العلم) 2    وایوسف من کثرة األعداء) 1

  هیا اُماه من قلّۀِ إنصافی) 4  وامن غضب قبلۀ المسلمین االولی) 3

  ما هو الصحیح فی اعراب هذه الجملۀ التالیۀ (لم اتکلّم ابتعاء غرضٍ و ال التماس معروف).-102

: مفع) 1 معروف :صفه و منصوب) 2  ول له و منصوبابتعاء  

: اسم الي نفی نفس و منصوب) 3 غرضٍ :منصوب بنزع الخافض) 4  التماس  
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  در کدام گزینه مفعول فیه وجود دارد .  -103

  یوم الجمعه قرأت فیه درسی) 2    حان یوم السفر) 1

  یوم األَحد یوم مبارك) 4    مشیت نصف میل) 3

  ل وجود ندارد .در کدام گزینه حا-104

    اجتنب الریح شمالیه) 2    سرت والنیَل فائضاً) 1

  اشتعل الرأس شیباً) 4  أفادانی و عظ الخطیب زاجراً) 3

  عین مالیس فیه الحال:-105

  تم میقات ربه اربعین لیلۀً) 2    قَتَلتُه صبراً) 1

  أأسجد لمن خلقت طیناً) 4    یا لها لیلۀً) 3

  ةً فی الجملۀ التالیۀ (سرت معه جنباً الی جنبٍ)لماذا جاءت الحال جامد-106

  الن الحال موکّدة لمضمون الجملۀ) 2    النَّ الحال مفردةٌ) 1

  الن الحال ذکرت مفردةً و غیر مؤولۀٍ) 4  الن الحال تدل علی المشارکۀ) 3

  ما هی کلمۀ بشراً فی الجملۀ التالیۀ (فَتَمثَّل لها بشراً سوِیاً)-107

  التمییز) 4  الحال الموطئۀ) 3  المفعول فیه) 2  مطلقالمفعول ال) 1

  ما هی الوا و فی الجملۀ التالیۀ (سرینا و نجم قَد اَضاء)-108

  الوا و الحالیۀ) 4  الوا و المعیۀ) 3  الواو الجارة) 2  الواو االستینافیۀ) 1

  عین الصحیح :-109

  ولّی مدبراً العدو) 4  مانجح اُحد کسوالً) 3  راجیاً الصبرُ) 2  جاء طالب مسرعاً) 1

  لماذا حذف عامل الحال فی الجملۀ التالیۀ :-110

  أمتکلّماً وقد سیر بالنعش 

  لسبب التوبیخ) 4  لالستفهام) 3  للخطاب) 2  للتوکید) 1

  ما هو اعراب کلمه (واعظاً) فی جملۀ (کفی بالموت واعظاً)-111

  منصوب الحال و) 4  منصوب و تمییز) 3  المفعول له) 2  المفعول به) 1
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  عین الخطأ فی التمییز:-112

1 (عندك مل االرض من ذهب) 2    فاض النهر من ماء  

  هللا دره من فارس) 4    کفی بالعلم من مرشد) 3

  ما هو الخطأ :-113

  کم کتبٍ لی) 4  قررت بک عینٌ) 3  کم لی عبداً) 2  کم من مرّةٍ شاهدته) 1

  ما هو الخطأ :-114

1 ما رأیت قدیساً اعظم فی قلبه (الطهارةُ منها فی قلب یوسف  

  ) هل فی الناس رجلٌ أحقُّ بِه الحمد منه بمحسن الیمن2ّ

نت اَکثَرُ علما3ً     ) اَ

  ) االعجب من ذلک4

  عین الخطأ فی اعراب (کم)-115

  کم طبیباً فی المدیَنۀِ ؟ = مبتدا) 2  کم التفاتَۀً التفت؟= مفعول مطلق) 1

  کم یوماً صمت ؟ = مفعول به) 4  کم کانت أخواتک ؟ = خبر الناسخ) 3

  ما هو نوع االستثناء فیما یلی :عاد الغائبون االدو ابهم .-116

    المفرّغ) 2  المتصل و الموجب) 1

  المنقطع و غیر الموجب) 4  المنقطع والموجب) 3

  عین الصحیح فی باب االستثناء:-117

النَۀَ ) 1   رُ أخیعاد المسافر غی) 2   رجعت الطالبۀُ الخائبۀ إلّا فُ

  ما قامت إال قیاماً واحد) 4    لم یجبوا إلّا طالب واحد) 3

  ما هو الخطأ من الجملۀ التالیۀ :-118

  ما کانت منی نحوك الّا المودة) 2  ما کان منی نحوك إلّا المحبۀ) 1

  ما یکون منی نحوك اال المحبۀ) 4  ما یکن منی نحوك اال المودة) 3
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  لۀ التالیۀ :علی سارِقُ البیت .ما هی االضافۀ فی الجم-119

    االضافۀ اللفظیۀ) 2  االضافۀ المعنویۀ) 1

  اضافۀ الشیء إلی جنسه) 4  اضافۀ المحض) 3

120-: جملۀ ال یوجد نعت فی اي  

1 (کب س صادقت هذا الفتی) 4  المرِ ما جدع قصیر أنفه) 3  هوالء رجال ثقۀ) 2  هذا ماء  

  ۀ التالیۀ (جاءت فاطمۀ العالم ابوها)ما هی کلمۀ (العامل) فی الجمل-121

  الوصف األصلی) 4  الوصف المعنوي) 3  الوصف المجازي) 2  الوصف السببی) 1

  ما هی جملۀ (إن تکرمه یکرمک) فی الجملۀ اتالیۀ (رأیت رجالً إن تکرمه یکرمک)-122

  الجملۀ المعترضۀ) 4  الجملۀ الوصفیۀ) 3  الجملۀ الخبریۀ) 2  الجملۀ الحالیۀ) 1

  عین الصحیح:-123

  رأیت کلتی المعلمتین) 2  اُجیب علی کلتی المسألئین) 1

  جاء کال المعلمان) 4    رایت کال الکاتبین) 3

  ما هو الصحیح :-124

  جاء نفسه) 4  قولوا کلکم) 3  قالت نفسها) 2  قولوا انفسکم) 1

  در این بیت (ك) در حالتی قرار دارد .-125

اًً لغیرك ما اتتک رسائلی     لو کان فی قلبی لقدر قالمۀٍ        حب  

  جزم) 4  جرّ) 3  نصب) 2  رفع  ) 1

  عین الصحیح :-126

  الشمس الیوم لیس فی السماء) 2    اجتَهدت بنو عمتی) 1

  ینوح الحمامه علی الشجرة) 4    خرجت قبلک حمزة) 3

  عین الصحیح فی المفعول له :-127

  علماجبتک تعظیماً منکم ال) 2    اتیتُک حاجۀً) 1

  ال اقعد الجبنَ عن الحربِ) 4    سافرت إلی المدینَۀِ علماً) 3
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  عین الصحیح :-128

  ما الصائم إلّا مثاباً) 2    ما الحاجز فائزاً بل فاشالً) 1

  ما اللئیم محبوباً و ال معذّراً) 4  ما الحرُّ ممقوتاً لکن مکَّرماً) 3

  کان الجو ممطراً)ما هی کلمۀ (حین) فی جملۀ (زرتک یوم االحد حین -129

  التمییز) 4  المفعول له) 3  المضاف الیه) 2  ظرف زمان مبهم) 1

  عین المفعول المطلق :-130

    انذرت ثالثۀ طلبۀ) 2  انذرتک ثالث) 1

  طالعت ثالث من الصحف) 4  صمت ثالثۀ ایام) 3

  ما هی الالم فی الجملۀ التالیۀ : ماکنت فرحاً ألزورك  -131

  الجارة) 4  االستینا فیۀ) 3  دالم الجحو) 2  الزائدة) 1

  ما هی کلمۀ (ابن )فی الجملۀ التالیۀ (قال رائد الکتاب ابن العمید)-132

  الوصف السببی) 4  الوصف الحقیقی) 3  فاعل) 2  عطف بیان) 1

ارةُ)-133 مبنیاً للمجهول (....السی (َةاریالس بِعت) عین الصحیح فی  

1 (توع2  ب (یعت3  ب (ع) 4  بِیعتبت  

   150حتی 134عین الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی فی األسئلۀ من رقم -134

  صدیقک لم تلق الذّي التعاتبه      اذا کنت فی کل األمور معاتباً     

  مبنی علی الکسر/ نعت و مرفوع محالً بالتبعیتن منعوته  –معرفۀ –للمفرد مذکر –موصول خاص –) الذي : اسم غیر متصرف 1

معتل و ناقص(اعالله بالحذف )مبنی للمعلوم /فعل و فاعله ضمیر مستترفیۀ  وجوباً –مجرد ثالثی –:فعل مضارع ) تلق 2

  تقدیره (انت)

منصـرف/ فاعـل شـبه    –صحیح االخر –معرب -مشتق و اسم مبالغۀ من مصدر (صدق )–مفرد مذکر –) صدیق :اسم 3

  فعل معاتب و مرفوع 

منصرف / حال مفردة ومنصـوب  –معرب –نکرة –و اسم مفعول من مصدر عتاب  مشتق–مفرد مذکر –) معاتباً : اسم 4

  لفظاً 
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  و أسیافنا فی کل شرق و غرب     بها من قراع الدارعین فلول  -135

  جمع تکسیر(مفرده سیف، مذکر) معرف باالضافۀ / مبتدا مرفوع و خبره(بها) شبه جملۀ –) اسیاف :اسم 1

  للغائبۀ/ خبر للمبتدا(أسیاف) مرفوع محالً  –:ضمیر متصل للنصب أوللجر ) بها :الباء حرف عامل جر الهاء2

  منصرف/ مبتدا موخر ومرفوع والجملۀ االسمیۀ   –صحیح االخر  –معرب  –جامد  –نکرة  –مذکر  –) فعول: اسم 3

  ر معرف باالضافۀ معرب / مجرور مجرف جا –من االسماء المالزمۀ لالضافۀ  –غیر متصرف  –) کل :اسم 4

  و اعلم فعلم المرء ینفعه     أن سوف یأتی کل ماقدرا -136

  متعد / فعل من افعال القلوب وفاعله (علم) –صحیح و سالم  –مجرد ثالثی   –للمخاطب  –) اعلم :فعل امر 1

  ۀ مبنی للمجهول / فعل ونائب فاعله ضمیر األلف البارز و الجملۀ فعلی –متعد  –مجرد ثالثی  –) قدر :فعل ماضی 2

  معتل و ناقص (اعالله باالسکان)/ فعل ومرفوع بضمۀ ظاهرة و فاعله (کل) –مجرد ثالثی  –للغائب  –) یاتی :فعل مضارع 3

  صحیح وسالم /فعل و فاعله ضمیر مستتر والجملۀ فعلیۀ و فی محل رفع   –مجرد ثالثی  –للغائب  –) ینفع:فعل مضارع 4

  ولو ظمآن غرتان عاریا  علمتُک منّانا فلست بآملٍ      نداك -137

  معرب/خبر(لیس) مفرد و مجرور بالباء و منصوب محالً  –نکرة  –مشتق و اسم فاعل  –مفرد مذکر  –) آمل :اسم 1

  ممنوع من الصرف/خبر مقدم و مفرد مرفوع  –معرب  -معرف باالضافۀ –مشتق و صفه مشبهۀ  -) ظلمان :مفرد مذکر2

  مقصور/ خبر لیس ومنصوب تقدیراً –معرب  –معرف باالضافۀ  –صدر جامد و م –مفرد مونث  –) ندي :اسم 3

نکرة و مقصور / حال مفردة و منصوب وصاحب الحال ضـمیر التـاء فـی     –مشتق و اسم مبالغۀ  –) منّانا: مفرد مذکر 4

  علمتک  

  إذا صح عون الخالق المرء لم یجد     عسیراً من اآلمال إلّا میسرا-138

منصـرف/ مفعـول لشـبه فعـل (عـون)       –معرب  –معرف بأل  –تق و اسم فاعل من مصدر خلق مش –) الخالق :اسم 1

  منصوب محالً 

منصـرف / فاعـل و مرفـوع محـالً      –ممـدود   –معرب  –معرف بال  –جامد وغیر مصدر  –مفرد مذکر –) المرء: اسم 2

  لشبه فعل (عون)

  ب) مبنی /فاعله (عون) و الجملۀ فعلیۀ و فی محل جر  مضاعف (ادغامه واج –مجرد ثالثی  –للغائب  –) صح :فعل ماضی 3

  معتل ومثال (اعالله بالحذف) متعد/ فعل مجزوم بماانه جواب للشرط  –مجرد ثالثی  –للغائب  –) یجد :فعل مضارع 4
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  اذا الشمس کورت علمت نفس ما أحضرت :-139

  وع والجملۀ اسمیۀ و مضاف الیه ) الشمس :مفرد مونث (معنوي و مجازي) جامد و غیر مصدر/ مبتداو مرف1

مبنی علی السکون / ظرف غیر متصـرف او مفعـول فیـه للزمـان و      –) إذا :اسم غیر منصرف و من االسماء المالزمۀ لالضافۀ 2

  منصوب محالً 

  مبنی بر علی السکون / فعل و فاعله ضمیر (هی) المستتر  –صحیح و سالم  –مجرد ثالثی  –) علمت :للغائبۀ 3

4مبنی للمجهول /فعـل و نائـب فاعلـه (هـی)     –متعد  –معتل و اجوف  –مزید ثالثی من تفعل  –ت: فعل ماضی ) کور

  المستتر  

  انبأت ابراهیم المسأله یمکن حلّها : -140

  متعد/ فعل و فاعله ضمیر التاء البارز و الجملۀ فعلیۀ  -صحیح و مهموز الفاء –متکلم وحده  –) انبأت :ماضی 1

  منصرف / نائب للفاعل و مرفوع  –معرب  -معرف و باالضافۀ –جامد و مصدر  –مذکر ) حلّ : مفرد 2

  معرف بال / مفعول به اول و منصوب  -مشتق و اسم مکان من مصدر (سؤال) –مفرد مونث  –) مسأله: اسم 3

  علیۀمزید ثالثی من باب افعال /فعل و مرفوع و فاعله (حل) والجملۀ ف –للغائب  –) یمکن :فعل مضارع 4

  یبهجنی أن أراك ناحجاً فی الحیاة   -141

معتل و ناقص / فعل و مرفوع بضمۀ مقدرة و فاعله ضـمیر (انـا)    –مجرد ثالثی  –متکلم وحده  –) أري :فعل مضارع 1

  المستتر  

  ۀ فعلیۀ  معرب / فعل و فاعله ضمیر (هو) المستتر و الجمل –مهموز العین  - ) أري :مزید ثالثی بحرف واحد من باب افعال2

  مبنی للمعلوم / فعل و مرفوع و فاعله المصدر (هو) المستتر و الجملۀ فعلیۀ  –متعد  –للغائب  –) یبهج :فعل مضارع 3

  معرب / فعل و مرفوع تقریراً  و مفعوله ضمیر الیاء المتصل   –صحیح و سالم  –) یبهج : مزید ثالثی من باب افعال 4

  ئناً    أخاك إذالم تلفه لک منجداو ما کلّ من یبدي البشاشۀ کا -142

  معتل و ناقص /فعل و مرفوع بضمۀ مقدرة –مجرد ثالثی  –) یبدي :فعل مضارع 1

  نکرة / حال مفردة منصوب  -) کائنا:مشتق و اسم فاعل من مصدر (کون)2

  معرف باالضافۀ / خبر (کائنا) و منصوب بااللف  –) أخا :اسم من األسماء الخمسۀ 3

ۀ –مزید ثالثی  –ئبۀ ) تلف :للغا4   معتل و مثال / فعل و مجزوم بحذف حرف العلّ
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اك المراء فإنَّه            إلی الشرّ دعاء و للشَرَّ جالب  -143 اك ایو ای  

  معرفۀ / مفعول به لفعل محذوف و جوباً من باب التخدیر و الجملۀ فعلیۀ –للمخاطب  –) ایاك :ضمیر منفصل منصوب 1

:اس2 ممنوع من الصـرف / مفعـول بـه و     –ممدود  –معرب  –جامد و مصدر من باب مفاعلۀ  –مفرد مؤنث  –م ) المراء

  منصوب  

منصرف / مجروف بحرف جـار الـی الشـر :جـارو مجـرور متعلمهمـا        –معرب  –مشتق و اسم تفضیل   –) الشّر :اسم 3

  محذوف  

اء:مفرد مذکر 4 ۀ– نکرة -مشتق و اسم مبالغۀ من مصدر (دعاء) –) دعمعرب / خبر لمبتدأ محذوف و مرفوع بالضم  

  خلیلّی ما أحري بذي اللُب أن یري    صبوراً ولکن السبیل إلی الصبرا   -144

  ) خلیلی :منادي مضاف و منصوب بالیاء/ ذي :مجرور بالباء الزائده لفظًا و فاعل الحري و مرفوع محالً 1

  ي :مصدر مؤول و مرفوع محالً علی الفاعلیۀ / صبوراً مفعول ثانٍ ) ما :اسم للتعجب و مبتدا و مرفوع محالً/ ان یر2

  ) أحري :فعل النشاء التعجب علی وزن الماضی / ان یري :مصدر مؤول و متعجب منه و مفعول و منصوب محًال 3

   ) یري :فعل مبنی للمجهول و نائب فاعله الضمیر المستتر تقدیره (هو) / صبوراً تمییز نسبۀ و منصوب لفظا4ً

  لو کان قلبی کقدر قُالمۀٍ      حبا لغیرك ما اتتک رسائلی -145

  ) لو :حرف شرط غیر جازم / اتت :فعل ماضی و اجوف / رسائل :منتهی الجموع و فاعل و مرفوع 1

  ) کان :من االفعال الناقصه وهی من النواسخ / قدر :مجرور لفظاً بالکاف و مرفوع محالً علی انّه اسم (کان)2

  ضاف / قدر :مضاف الیه و مجرور / ما :شبیه لیس / رسائل :اسم (ما) شبیه لیس و مؤخر ) ك :م3

  ) ك :اسم (کان) مؤخر / فی قلب :شبه جملۀ و خبر (کان ) مقدم / رسائل :فاعل و مرفوع تقریراً 4

  دموعی بعدکم ال تحقروها     فکم بحر عمیق من سواقی  -146

  منصرف/ مجرور بکسرة مقدرة –منقوص  –نکرة  -، مؤنث)) سواقی :جمع تکسیر (مفرده ساقیۀ1

  اسمیۀ –نکرة / مبتدا و مرفوع محال و الجملۀ  –من کنایات العدد  –) کم :اسم غیر متصرف، خبریۀ 2

  صحیح االخر / تمییز (کم) و منصوب  –معرب  –نکرة مخصصۀ  –جامد و غیر مصدر  –مفرد مذکر  –) بحر :اسم 3

  مبنی للمعلوم / فعل مجزوم و فاعله ضمیر الوا و البارز  –الزم –صحیح سالم  –لمخاطبین ) تحقروا :مضارع، ل4
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  و لست اُبالی بالجِنان و باللظّی    إذا کان فی تلک الدیار مقام   -147

   معتل و اجوف العالله بالحذف فعل من االفعال الناقصۀ و هی من النواسخ اسمه ضمیر (انا) المستتر –) لست :ماضی 1

  مزید ثالثی من باب مفاعلۀ / فعل و مرفوع و الجملۀ فعلیۀ و خبر (لیس) فی محل نصب  –للمتکلم وحده  –) اُبالی :مضارع 2

  من السماء المالزمۀ لال ضافۀ الی شبه جملۀ / ظرف غیر متصرف او مفعول فیه للزمان محالً  –) اذا :اسم غیر متصرف 3

منصرف / اسـم کـان و مـؤخر مرفـوع      –منقوص  –معرب  –معرب  –نکرة  – صدر میمیجامد و م –مفرد مذکر –) مقام :اسم 4

  بضمۀٍ مقدرة  

  إن النجوم نجوم االفق اصغرها    فی العین أذهبها فی الجوا صعاداً   -148

  ) نجوم :جمع تکسیر (مفرده نجمۀ، مونث) معرفۀ / بدل کلُّ من کلّ و منصوب بالتبعیه للمبدل منه (النجوم)1

  مشتق و اسم تفضیل من مصدر (صغر) / نعت مفرد و حقیقی و مرفوع بالتبعیۀ  –ر :مفرد مذکر ) اصغ2

  صحیح االخر / مبتدأ و مرفوع و الجملۀ اسمیۀ –معرب   –معرف باالضافۀ   –مفرد مذکر –) اذهب :اسم 3

  الملحوظی (اصغر) نکرة / تمییز نسبۀ و منصوب و ممیِّزه –جامد و مصدر من باب افعال  –) اصعاداً :اسم 4

  لو ال الدموع و فیضهنَّ ألحرقت   أرض الوداع حرارةُ األکباد  -149

  صحیح االخر / المبتدا و مرفوع و الجملۀ اسمیۀ –) الدموع :جمع تکسیر (مفرده دمع مذکر) معرف بال 1

  معرف باالضافۀ معرب / معطوف و مرفوع بالتبعیۀ  –مشتق و صفه مشبهۀ  –) فیض :اسم 2

  ضمیر متصل للنصب و الرخع /مضاف الیه و مجرور لفظاً فی المعنی مفعول لشبه فعل  –:اسم غیر متصرف  ) هن3

  مبنی علی الفتح /فعل و فاعله ارض –مبنی للمعلوم –الزم  –صحیح و سالم  –للغائبۀ  –) احرقت :ماضی 4

  ضیفت و ضَیفَتنی زمیالتی فی المضیف  -150

  معتل و اجوف و مضاعف /فعل و فاعله التاء البارز و الجملۀ فعلیۀ–ثی من باب تفعل مزید ثال–) ضیفّت :فعل ماضی 1

ت :متعد 2 مبنی علی الفتح / فعل و فاعله ضمیر (هی) المستتر و عود الضـمیر الـی المتـاخر     –مبنی للمعلوم  –) ضیفَ

  لرفع النزاع  

ول للعامـل االول و العامـل الثـانی مسـتغن عـن      ) زمیالت :جمع سالم للمونث / متنازع فیه و منصوب علی انـه مفعـ  3

  المعمول  

  ) المضیف :مشتق و اسم مکان من مصدر (ضیافۀ)/ فی المضیف :جارو مجرور متعلمهما اما العامل األول اما الثانی 4
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  ما هو الصحیح فی التشکیل ؟-151

1سنِ الثناءإلی ح ها   فَلَیسل علی النفسِ ضَیمحملَم ی وبیلُ  ) و إن هس  

  ) یقَرّب حب الموت آجالُنا لَنا     و تَکرهه آجالُهم فَتَطولُ 2

    ) معودةٌ أَن التُسلُّ نصالُها     فَتُغمد حتّی یستَباح قبیلُ 3

نا       فَقُلت لها إِنَّ الکرام قلیل4ُ نا أنا قَلیلٌ عدید   ) یعیرُ

  ن اللوم عرضه    فَکُلُّ رداء یرتدیه جمیل إذا المرء لَم یدنَس م-152

  ) اگر آبروي انسان از سرزنش در امان بماند هر جامه اي که بپوشد زیباست .1

  ) هر گاه آبروي انسان از آلودگی مصون بماندهر جامه اي برازنده او خواهد بود . 2

  ند . ک ) هر گاه آبروي انسان از آلودگی حفظ شود هر جامه زیبایی را رد می3

  ) هر آبروي انسان به پستی آلوده نشود هر جامه اي که در بر کند زیباست . 4

  و مامات منّا سید حتف أنفه       و الطُلَّ یوماً حیث کان قتیل  -153

    ) إنّا نموت فی الفراش لکن نقتل و دم القتیل منا الیهدر 1

  ) و الیقطع رئیسنا أنف أحد و الیقتل رجالً طویل العمر  2

  ) و الذي یمیت سیدنا هو قطع نفسه و ال یستطیع أحد أن یقتله یوماً 3

4  دنا الجمیل الوجه الذي یقتل کل یوم أحدو الذّي یموت منّا سی (  

  ما هو الصحیح فی التشکیل ؟-154

  سلی ان جهلت الناس عنا وعنهم      فلیس سواء عالم و جهول 

1 ( جهلت– ت ) 2  سواء   عالماً  –الناس ) 4  جهلَت    –هوُل ج) 3  سواء –جهلَ

  ما هو الصحیح فی التشکیل؟  -155

  بانَت سعاد فقلبی الیوم متبول      مقَیم إثرها لم یفد مکبول 

1 ( ثرَ ) 2    إِثرُ –الیومفْرَ –ای    

3 ( متَیعاد–مقبولُ ) 4    إِثرُ –مما هو الصحیح فی التشکیل -س  
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  و انّها صدقت     موعودها أولو انّ النُصح مقبول  أکرم بها خُلَّۀً ل-156

  موعود –أَنَّ ) 4  أَکرِم –إنَّ ) 3  إِنَّ –خُلَّۀٍ ) 2  خُلَّۀٌ –ا ِکرِم ) 1

  در بیت زیر چند اسم جمع وجود دارد .  -157

  شُم العرانینِ أبطال کَبوء سهم      من نسبحِ داود فی الهیجا سرابیل  

1 (4  2 (3  3 (5  4 (2  

  ما هو الصحیح للفراغ فی البیت التالی :-158

  و لیس قولُک (من هذا)؟....العرب تعرف من انکرت و العجم  

1 (2  بضرِه (ةٍ) 4  وطأته) 3  بضائرِهبِضار  

  ما هو الصحیح فی التشکیل :-159

  م إلی ذُروةٍ الدینِ التی قَصرَت    عنها األَکُْف و عن إدراکها القَد ) ینمی1

  إلی ذُروةَ الدینِ التی قَصرَت    عنها األکَْف و عن إدراکها القَدم  ) ینمی2

  إلی ذُروةَ الدینُ التی قَصرَت    عنها األکَْف وعن إدراکها القَدم  ) ینمی3

  إلی ذُورةَ الدینَ التی قَصرَت    عنها األَکُْف وعن إدراکها القَدم  ) ینمی4

160- نها الغیاهب واإلمالق و العدمت     عالبریِّۀَ باالحسان فَانْقَشَع مع  

  ) احسان و نیکی او تمام خلق را شامل شد لذا ظلمتها و فقر و مسکنت از میان آنان رخت بر بست. 1

  ور کرد.) احسان و اکرام او سر تاسر خشکی ودریا را شامل شد و بیچارگی و ناتوانی و فقر را از آنجا د2

  ) احسانها و انعامهاي او تمام خشکی و دریا را برگرفت پس تمام نیازمندان و فقرا و بیچارگی از او بهره ها بردند .3

  ) احسان و انعام اوهمه مخلوقات را در بر گرفت بدین دلیل از میان از خلق ناتوانیها و بیکاري و نابودي از بین رفت . 4

  و حالی عنده سقَم  شبم     و من بجسمیو احر قلباه ممن قلبه -161

  ) دلش چه گرم است از کسی که دلش سرد است و کسی که به جسم من بیماراست و حالم نزد او بد است .1

  پرسد . ) دلش آتش گرفت از غم و قلبش سرد شد از عشق و در جسمم فرود آمد که حالم را می2

  ت کسی کوتا که جسمم را کند بیمار از عشقش ) دلش آتش به قلبم زد ولی قلبم دال سرد اس3

  ) دلم چه گرم است نسبت به آنکه دلش به من سرداست و کسی که بیماري تن و حال و روانم از عشق اوست . 4
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  شود (در این بیت).   از شعر ابوطیب المتنبی چه غرضی  فهمیده می-162

  و الحکم   یا اعدل الناس إالفی معاملتی      فیک الحضام و انت الحضم

  رثاء) 4  هجو) 3  غزل) 2  عتاب) 1

  هو الصحیح فی التشکیل :-163

  إذا کنت فی کل األمور معاتب         صدیقک لم تلق الذي التعاتبه  

  معاتباً –صدیقَ) 4  صدیقُ –معاتب ) 3  تَلقِ -صدیقَ) 2  معاتب –تَلقِ ) 1

  ما هو الصحیح فی التشکیل :-164

  ا     کأنَّک بالضحاك قد قام نادبه روید تصاهل بالعراق جیادن

1 ( ید ولُ –راه2  تَص ( یدولْ –رصاه به ) 4  تَصاهلُ –جیاد ) 3  تَ ناد– یدور  

165- وال ترنّم شاد فی ملّتی و اعتقادي     نوح باك غیر مجد  

  غیر مجد یعنی.......

  غیر منطقی) 4  ببدون مجد و اصل ونس) 3  بدون فایده) 2  بدون بزرگواري) 1

  ما هو الصحیح فی التشکیل :-166

  تعب کلّها الحیاة فما اعجب      إلّامن راغبٍ فی ازدیاد  

1 (4  الحیاةَ) 3  کُلَّها) 2  تَعب (ب جاَع  

  بلغ من صبابۀِ العیش عندي    طَفَّفَتْها األیام تطفیف بخسِ  -167

  ما هو الخطافی الترجمۀ ؟

  ) بخس :کم و ناچیز 2     ) الصبابۀ :عشق و دوستی1

  ) طفَّف المکیال :کم کرد پیمانه را 4  ) بلغ :ج بلغۀ: آنچه از زندگی براي کسی کافی باشد .3

168- دامۀً     سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرمشربنا علی ذکر الحبیب م  

  معنی صوفی (مدامۀً)

  معرفت إلهی و غیبت از کائنات) 2    شراب) 1

  رف شرابظ) 4    روح اعظم) 3
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  یکَلِّف سیف الدوله .... وقد عجرَت عنه الجیوش الخضارم  -169

1 (هم ه 2  الجیش (ه مه 3  الجیش (همه 4  الجیش (هم الجیشِ ه  

  ما هو الصحیح فی التشکیل؟   -170

  ناء عن األهل صفر الکف منفرد    کالسیف عري متناه من الخلل 

1 الکف (–  رِّ –منفردع نَ  –يصفرُ  –) أهلِ 2  الخَلَلِ  –م–  منفرد– یفتنَی  -السم  

ا  –عرِّي –منفَرَد  –) صفُر 3   عرَّي  –الکَف  –صفرُ  –األهلِ  –) ناء 4  منَ  –متنَ

  ماهو الصحیح فی التشکیل: -171

  فالصدیق إلیه مشتکی حزنی    والانیس إلیه منتهی جذلی 

  انیس–صدیقٌ ) 4  انیس–صدیقُ ) 3  انیساً–صدیقًا ) 2  انیس–صدیقَ ) 1

  اعلل النفس باآلمال ارقبها     ما اضیق العیش لو ال فسحۀ االمل   -172

  األملِ –فُسحۀ  –اَضیقُ  -آمالِ ) 2  العیش –اَضیقَ  –اآلمالِ  –اُعلِّلُ ) 1

3(  ب یش  –ب اُرق –النَفس ) 4  فُسحۀَ –لَوال  –العیش  –أرقَ ۀَ –العحفُس  

  غالی بنفسی عرفانی بقیمتها     فَصنتها عن رخیص القدر مبتذل  -173

  ) آشنایی من به ارزش و منزلت خودم باعث شد به خود ببالم و افتخار کنم و خود را از ابتذال و پستی حفظ کنم . 1

  بالغه گویی کرد ولی من او را از ابتذال حفظ کردم  دانم نسبت به من م دانست من ارزش و منزلت او را نمی ) با آنکه می2

  ) شناخت من از خویشتن ارزشم را باال برد پس آن را از قدر ومقام پست محافظت کردم . 3

  ) نسبت به من غلو کرد ومن جایگاه او را شناختم پس او را به جایگاه کم ارزش وي آشنا کردم . 4

  کنایه از چیست؟  » أقیموا بنی أمی«در بیت  –ی الی قوم سواکم المیل اقیمو بنی اُمی صدور مطیکم    فان-174

  اسب سواري) 4  دوري از خانواده) 3  آمادگی براي غارت) 2  آمادگی براي سفر) 1

  ما هو الصحیح فی التشکیل :-175

  ثالثه اصحاب فواد مشَیع      وابیض اصلیت و صفراء عیطل  

1 ( فؤاد– عی   صفراء –ابیض ) 4  صفراء –اصلیت ) 3  اءصفر –ابیض ) 2  مشَ
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  ولست بعلّ دون خیره     الف اذا مارعته اهتاج اعزل علّ:-176

  مردبدون سالح)4  مرد قمار باز) 3  مرد خانه نشین) 2  مرد کوچک) 1

  معنی مصرع دوم کدام گزینه است .  -177

ل   و ان شفائی عبرة مهراقۀ      فهل عند رسم دارس من معو  

    ا آثار باقیمانده از اعتماد واتکال اوست.) آی1

  ) آیا گریه بر اثر باقیمانده احتیاج به عشق و محبت است . 2

    ) گریه بر اثر باقیمانده سودي ندارد . 3

  ) گریه بر اثر باقیمانده تکیه گاه اوست . 4

  ما هو الصحیح فی التشکیل :-178

  جلجل اال رب یوم لک منهن صالح     والسیما یوم براره 

1 ب(مصرع اول) –) ر یوم- 2  صالح ب(مصرع دوم ) –) ر ومصالحٍ  -ی  

  یومٍ (مصرع دوم ) –رب  –) صالحاً 4    صالحٍ  –رب  –) یوماً 3

  ان تک قدساء تک منی خلیقۀ     فسلی ثیابی من ثیابک تَنْسلِ منظور از ثیاب کدام است ؟-179

  سینه) 4  مو) 3  پر) 2  قلب) 1

  ما هو الصحیح فی التشکیل ؟-180

  کان مکاکی الجواء غدیه     صبحن سالف من رحیق مفلفل  

1 ( یکاکنَ ) 2  سالفاً –محبۀً –صیۀً ) 3  غُدیغُد– الف4  س (یکاکم– الفس  

  و منْ یعصِ اطراف الزِجاجِ فانه    یطیع العوالی رکبت کُل لَهذَّمِ  -181

  خنداند . یشاوندان خود را بگریاند دشمنانش را می) هرکس خو1

  ) هر کس با نیزه بجنگد به نوك شمشیر احتیاج ندارد . 2

  چشد . ) هر کس پیشنهاد صلح را رد کند تلخی جنگ را می3

  ) هرکه سخن ناصحیح مشفق را بپذیرد سخن نمام حسود را خواهد پذیرفت . 4
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  ما هو الصحیح فی التشکیل ؟-182

  ذا فضل فیبخل بفضله     علی قومه یستغن عنه ویذمم  و من یک 

1 ضْلٍ  –) تَک ه  –یبخُلُ  –تَک  –) من 2  عنه  –یستَغْنَ  –قومِ  –فَ لضستَغْنِ  –فی  

ه  –) فَضلٍ 3   یذْممِ  –یستَغْنِ  –قومٍ  –یبخَلُ  –) ذا 4  یذْمم  –عنه  –یستَغْنِ  –فَضْلَ

  ن أشأم کلهم    کاحمر عاد ثم تُرْضع فَتَفْطمِ  فتنتج لکم غلما-183

  ) یحصل لکم من الحرب غلمان اشام من عاقر الناقۀ ثم یترعرعون ویبلغون اشدهم  1

أم تغذیهم و تربیهم 2   ) الغلمان المشائیم یثیرون الحرب کأنهم عاقر ناقه صالح والحرب کَ

  عاد الن الحرب اثرت فیهم و مدات صدور هم باالضغان  ) انتم تاسرون فی الحرب غلماناً مشائیم کلهم کأحمر3

  ) تلد لکم الحرب اوالداً کلهم مشائیم کاحمر عاد فکانها مع ما فیها من القتل و الفساد رضعتهم بلبانها ثم فطمتهم 4

  فکانوا الشهب حین االرض لیل     و حین الناس جد مضللینا  -184

  که گمراه کننده بودند . گذرند به هنگامی شب می گذشتند که در ) چون ستارگانی ثاقب می1

  ) چون شهابهاي ثاقب بودند که دل شب را هدف قرار دادند ولی گمراه کننده بودند وجد خود را فریفتند .2

  ) ستارگانی ثاقب بودند بدان هنگام که زمین در شام نادانی فرو رفته بود و بدان زمان که مردمان در گمراهی بودند .3

  شوند .  که بخت و اقبال مردمان گمراه می شوند و هنگامی ابهاي ثاقب معموالً درشب ظاهر می) شه4

  اذا ما الملک سام الناس خسفاً     ابینا ان نقر الذل فینا  -185

  زنیم .  کند ما هم از پذیرش خواري سرباز می ) هر وقت سلطان بر مردم نیکی می1

  کنیم.  از پذیرش خواري در میان خودابا می کند ) آنگاه که شاه بر مردم حکومت می2

  پذیرد .  ) هر گاه شاه بر مردم حکومت کند پدر ما ذلت ما را در مقابل او نمی3

  ایستد که ما خوار نگردیم ) وقتی سلطان به مردم ستم کند پدر ما در مقابل ستم او می4

   ساجدینا الجبابر له تخر      فطاماً الرضیع لنا بلغ اذا-186.

  افتند .  ) ما را کودکانی است شیرخواره که چون از شیر گرفته شوندجباران روزگار در برابر او به سجده می1

  ) کودك شیرخواره ما را چو از شیر بگیرند جباران در برابر او به خاك افتند . 2

  زند .  ) هر گاه کودك شیرخواره ما از شیر بگیریم به ستمگري و جباري دست می3

  افتد.  کند و به خاك می که کودك ما از شیر گرفته شود در برابر ستمگران سجده می) آنگاه 4
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  ما هو تعریب (خون دماغ) -187

  دم االنف) 4  النزیف اوالزعاف) 3  دم الدماغ) 2  االستنزاف) 1

  مونتاژ اتومبیل   -188

  تصلیح العربات) 4  تصلیح العربۀ) 3  تجمیع السیارة) 2  تجمع السیارة) 1

  گان دریایی :ناو -189

  السفن البحریۀ) 4  االستطوانۀ البحریۀ) 3  االسطول البحري) 2  العمود البحري) 1

  ما هو الخطا فی التعریب   -190

  دالالن :سماسرة) 2  خبر گزاریها :وکاالت االنباء) 1

  قیمت تمام شده :سعر التکلفۀ) 4    موشک :الشظیۀ) 3

  (ترکت ناقتی ترعی الهعخع) فی الجملۀ .... -191

  التعقیدالمعنوي) 4  الثقل فی السمع) 3  غرابۀ االستعمال) 2  تنافر الحروف) 1

  ما هو الصحیح عن البیت التالی : -192

  و مقلۀ و حاجبا مزججا      و فاحما و مرسنا مسرجا 

  کثرة التکرار) 4  فیه التعقید اللفظی) 3  فیه غرابۀ االستعمال) 2  فیه تنافر الحروف) 1

  ن مخالفۀ القیاس فیما یلی ما هو الخطا ع -193

  ) الحمد هللا العلی االجلل     الواحد الفرد القدیم االول 1

  ) اال ال اري إثنَینِ احسن شیمۀ     علی حدثان الدهرمنی ومن جمل 2

  هدمت به بناء مشمخّراً     ) فخر مدرجاً بدم کانی    3

  هو یبرم  ) فال یبرم االمر الذي هو حالل     و ال یحلل االمر الذي4

  ما هو الصحیح عن البیت التالی: -194

  مبارك االسم اغر اللقب       کریم جِرشّی شریف النسب  

  تتابع االضافات) 4  تعقید معنوي) 3  فیه تنافر الحروف) 2  فیه الکراهۀ فی السمع) 1
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  و قبر حرب بمکان قفر     و لیس قرب قبر حرب قبر فی البیت .....   -195

  غرابۀ االستعمال )4  تنافر الحروف) 3  تنافرالکلمات) 2  معنويالتعقید ال) 1

  .  و ما مثله فی الناس اال مملکا   ابو امه حی ابوه یقاربه فی البیت ... -196

  تتابع االضافات) 4  کثرة التکرار) 3  التعقید المعنوي) 2  التعقید اللفظی) 1

  وع لتجمدا فی البیت .....ساطلب بعد الدار عنکم لتقربوا    و تسکب عیناي الدم -197

  التعقید المعنوي) 4  کثره التکرار) 3  تتابع االضافات) 2  التعقید اللفظی) 1

  حمامۀ جرعا حومۀ الجندل اسجعی    فانت بمراي من سعاد ومسمع فی البیت ..... -198

  التعقید المعنوي) 4  التعقید اللفظی) 3  کثرة التکرار) 2  تتابع اضافات) 1

  ر در بیت زیر کدام است .  غرض از خب -199

  فانک شمس و الملوك کواکب    اذا طلعت لم یبد منهن کوکب 

  التحذیر) 4  الرثاء) 3  الفخر) 2  المدح) 1

  اسناد مجاز عقلی در جمله (سیلٌ مفْعم )کدام است .   -200

  فعل به مکان) 4  اسم فاعل به مفعول به) 3  فعل بسبب) 2  اسم مفعول به فاعل) 1

  حذف مسند الیه در جمله (غزال) کدام است .  علت  -201

    ترسیدن از فوت فرصت) 2  تنبیه برتعین) 1

  امکان انکار هنگام حاجت) 4  ایهام تنزیه مسند الیه) 3

  در کدام گزینه علت ذکر مسند الیه بسط و ا طاله کالم است ؟ -202

    ) ربنا الذي اعطی کل شیء خلقه ثم هدي 1

  ) زید نعم الصدیق 2

  ولی فیها مارب اخري  عصاي اتوکو علیها و اهش بها غنمی) هی 3

  ) تلک آیات الکتاب المبین 4

  فغشیهم من الیم ما غشیهم ،مراد از تعریف مسند الیه کدام است ؟ -203

  زیادت تقریر غرض) 2  تفخیم و تهویل مسند الیه) 1

  اشاره کردن بوجه خبر) 4    انکار مسند الیه) 3
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(اهللا نور السـموات و االرض مثـل نـوره کمشـکوة فیهـا مصـباح  المصـباح فـی         نوع ال در آیه شریف -204
  زجاجۀ)کدام است .  

  عهد ذکري) 4  عهد حضوري) 3  عهد خارجی) 2  ذهنی) 1

  در کدام گزینه تعریف مسند الیه به اضافه به منظور تهکم بکار رفته است.   -205

  موثق ) هواي مع الرکب الیمانین مصعد    جنیب و جثمانی بمکۀ 1

  ) ان رسولکم الذي  ارسل الیکم لمجنون 2

  ) اجمع اهل الحق علی کذا و اجمع اهل البلد علی کذا 3

  ) ولدي فاق اقرانه 4

  تنکیر مسند الیه در (ان له البال ً و ان له لغنماً) براي ..... است .   -206

  افاده فردیت) 4  تعظیم یا تحقیر) 3  تقلیل) 2  تکثیر) 1

  لیه در بیت زیر براي .....است .  تقدیم مسند ا -207

  والذي حارت البریۀ فیه      حیوان مستحدث من جماد 

  تمکن و استقرار) 4  تعجیل مسائت) 3  تعجیل مسرت) 2  اظهار تعظیم) 1

  در کدام گزینه حذف مسند به منظور اختصار به مناسبت ضیق مقام است .   -208

      ) زید منطلق و عمرو 1

  مدینۀ رحله     فانی و قیار بها غریب ) و من یک امسی بال2

    ) نحن بما راضون و انت بما   عندك راض و الرأي مختلف3

  ) حالی مستقیم و عیشی هنییء  4

  (هدي للمتقین) تنکیر مسند در آیه براي ...است. -209

  تحقیر مسند) 4  عدم متقضی تعریف) 3  تعظیم و تکثیر) 2  تفخیم) 1

  د براي (تفاؤل) است ؟در کدام گزینه تقدیم مسن -210

      ) علیه من الرحمن ما یستحقه 1

  ) سعدت بغرّة وجهک االمام     و تزینت بلقائک االعوام 2

    ) له همم المنتهی لکبارها     و همته الصغري اجل من الدهر 3

  ) ثالثۀ تشرق الدنیا ببهجتها     شمس الضحی وابواسحق و القمر 4
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  رض از حذف مفعول کدام است .(ولو شاء لهداکم اجمعین) غ -211

  رعایت فاصله) 4  رعایت ادب) 3  بیان بعد از ابهام) 2  مجرد اختصار) 1

  غرض از استفهام در بیت زیر چیست ؟ -212

  ما للمنازل اصبحت ال اهلها     اهلی و الجیرانها جیرانی  

  تعجب) 4  اظهار حسرت) 3  رسم دیار یاران) 2  استیناس) 1

  لطویل اال انجلی    بصبح و ما اال صباح منک بامثل المراد من االمر ....اال ایها اللیل ا -213

  االهانۀ) 4  التعجب) 3  الدعاء) 2  التمنی) 1

  التطلب المجد ان المجد سلمه     صعب و عش مستریحاً ناعم الحال المراد من النهی ..... -214

  االلتماس) 4  التمنی) 3  التحقیر) 2  التوبیخ) 1

  هم ارسو نزاولها    فکل حتف امري یجري بمقدارفی البیت .... و قال رائد -215

  شبه کمال االنقطاع) 4  ) به کمال االتصال3  کمال االتصال) 2  )کمال االنقطاع  1

  فمهل الکافرین امهلهم رویداً فی اآلیۀ .... -216

  کمال االنقطاع) 4  )کمال االتصال3  شبه کمال االتصال) 2  ) به کمال االتصال1

  اننی ابغی بها    بدالً أراها فی الضالل تهیم  فی البیت..... تظن سلمیو -217

  شبه کمال االتصال) 4  شبه کمال االنقطاع) 3  کمال االنقطاع) 2  )کمال االتصال1

  زعم العواذل اننی فی غمرةٍ    صدقوا ولکن غمرتی ال تنجلی فی البیت .... -218

  شبه کمال االنقطاع) 4  ال االنقطاعکم) 3  شبه کمال االتصال) 2  کمال االتصال) 1

  و قددت االدیم لراهشه    والقی صدقها کذباً و میناً فی البیت .... -219

  الحشو بالطائل) 4  الحشو الملیح) 3  الحشوا القبیح) 2  التطویل) 1

  در کدام گزینه ایجاد قصر وجود دارد .   -220

    الحمیۀ راس الدواء) 2  ولکم فی الحیاة صالت کثیرة) 1

  واسئل القریۀ) 4    الیوم اکملت لکم دینکم) 3

   



  فقه و مبانی حقوق اسالمی»   306«
 
 
 

 

  و واعدنا موسی ثالثین لیلۀ و اتممنا ها بعشر ایجاز الحذف فیها حذف ... -221

  المنعوت) 4  النعت) 3  المضاف الیه) 2  المضاف) 1

  ی ....شیخ یري الصلوات الخمس نافلۀ    و یستحل دم الحجاج فی الحرم فی البیت من دواعی االطناب و ه - 222

  التتمیم) 4  االحتراس) 3  االیغال) 2  االیهام بعد البیان) 1

  و لست بِمستَبقٍ اخاً التلمه    علی شعث اي الرجال المهذب ما هی طریقۀ االطناب فی البیت .... -223

  االحتراس) 4  التذییل) 3  االیغال) 2  التتمیم) 1

  ةِ ارباب الهوي      فهو حلو و عذاب الحب عذب ما هی طریقۀ االطناب فی البیت التالی فاز بِاللذّ -224

  التذییل) 4  التتمیم) 3  االیغال) 2  االحتراس) 1

ما هو الغرض من االعتراض (هو من دواعی االطناب) فی البیت التالی ان الثمانین و بلغتها    قد احوجـت   -225

  الی ترجمان 

  االستعطاف  )4  الدعاء) 3  التنزیه) 2  التنبیه) 1

  بیت زیر نوع مشبه و مشبه به کدام است .در  -226

  ایقتلنی والمشر فی مضاجعی    و مسنونۀ زرق کانیال اغوال 

  مشبه و مشبه به هر دو عقلی) 2  مشبه به حسی –مشبه عقلی ) 1

  مشبه به عقلی –مشبه حسی ) 4  مشبه به حسی –مشبه حسی  )3

  وتار الغرض من التشبیه .....وتري اناملها دبت علی مزمارها    کخنا فس دبت علی ا -227

  تزیین المشبه) 4  تشویه المشبه) 3  بیان مقدار حال المشبه) 2  استطراف المشبه) 1

  در بیت زیر عرض از تشبیه چیست ؟ -228

  ان القلوب اذا تنافرودها    مثل الزجاجۀ کسرها الیجبر 

  ریر حال مشبهتق) 4  بیان مقدار حال مشبه) 3  بیان حال مشبه) 2  بیان امکان مشبه) 1
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  در بیت زیر چه نوع تشبیهی موجود است .  -229

  کان قلوب الطیر رطبا و یا بساً    لدي وکرها العناب و الحشف البالی  

  مکفوف) 4  مقلوب) 3  مفروق) 2  ملفوف) 1

  مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار حمل اسفاراً نوع التشبیه .... -230

  تمثیل) 4  مؤکد) 3  منیض) 2  مقلوب) 1

  بیت زیر به اعتبار ادات تشبیه چه نوع تشبیهی است .   -231

  انت نجم فی رقعۀ وضیاء     تجتلیک العیون شرقا و غرباً  

  تشبیه غریب) 4  تشبیه ثمتیل) 3  تشبیه مرسل) 2  تشبیه مؤکد) 1

  در بیت زیر چه نوع استعاره اي بکار رفته است .   -232

  نرجس و سقت    و رداً علی العناب بالبرد  و امطرت لولواً من 

  صارفۀ) 4  مکنیۀ و اصلیۀ) 3  مصرّحۀ) 2  بالکنایۀ و تخییلیۀ) 1

  در بیت زیر استعاره در کدام کلمه است ؟ -233

  غمر الرداء اذا تبسم ضاحکاً     غلقت لضحکته رقاب المال 

  ضاحکاً) 4  تبسم) 3  غمر) 2  الرداء) 1

  ملناکم فی الجاریه، المستعارله و المستعارفیه فی اآلیۀ الکریمۀ :وانا لما طغی الماء ح -234

  عقلی –عقلی ) 4  حسی –عقلی ) 3  حسی –حسی ) 2  عقلی –حسی ) 1

  در آیه کریمه( اولئک اشتروا الضاللۀ بالهدي فما ربحت تجارتهم) چه نوع استعاره اي موجود است .   -235

  مقیده) 4  مرشحه) 3  مطلقه) 2  مجرده) 1

  در بیت زیر چه نوع استعاره اي بکار رفته است ؟ -236

نفَعو اذا المنیۀ انشبت اظفارها    الفیت کل تمیمۀ الی  

  استعاره وفائیه) 4  استعاره عنادیه) 3  استعاره بالکنایه) 2  مصرحه) 1
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  (ارسلت العیون فی البلد) عالقه مجاز مرسل کدام  است .   -237

ه) 4  محلیه) 3  کلیه) 2  جزئیه) 1 حالی  

  طویل النجاد رفیع العما     دساد عشیرته امردا ما هو نوع الکنایه ؟ -238

  التوجد کنایۀ) 4  کنایۀ عن النسبۀ) 3  کنایۀ عن الموصوف) 2  کنایۀ عن الصفۀ) 1

  المسلم من سلم المسلمون من یده ولسانه، نوع کنایه به اعتبار وسائط کدام است .   -239

  اشاره) 4  رمز) 3  تلویح) 2  تعریض) 1

  در بیت زیر چه کنایه موجود است .   -240

  ساطلب بعد الدار عنکم لتقربوا      وتسکب عیناي الدموع لتجمدا 

  تعریض) 4  تلویح) 3  رمز) 2  ایماء) 1

  او مارایت المجدا لقی رحله    فی آل طلحه ثم لم یتحول نوع الکنایۀ فی البیت .... -241

  رة یا ایماءاشا) 4  رمز) 3  تلویح) 2  تعریض) 1

  در کدام گزینه طباق وجود ندارد . -242

  )وتحسبهم ایقاظا و هم وقود2  ثم ال یموت فیها وال یحیی) 1

  لقد احیی المکارم بعد موت    و شاد بنائها بعد انهدام) 4  انکم لتکثرون عند الفزع و تقلون عند الطمع) 3

  ی البیت ....التعجبی یا سلم من رجل    ضحک المشیب برأسه فبکی ف -243

  ایهام تضاد) 4  مراعاة النظیر) 3  الطباق) 2  ایهام التناسب) 1

  یحل لهم الطیبات و یحرم الخبائث، فی اآلیۀ ...-244

  التوجیه) 4  المقابلۀ) 3  مراعاة النظیر) 2  ایهام التناسب) 1

  اولئک الذین اشترو الضاللۀ بالهدي فماربحت تجارتهم، فی اآلیۀ ... -245

  الطباق) 4  التوریۀ) 3  مراعاة النظیر) 2  المقابلۀ) 1

  ما هوالصحیح عن االیۀ التالیۀ: و الشمس و القمر بحسبان و النجم والشجر یسجدان -246

  الطباق) 4  ایهام التناسب) 3  مراعاة النظیر) 2  ایهام تضاد) 1
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  اذا لم تستطع شیئاً فدعه      و جاوزه الی ما تستطیع  فی البیت ...  -247

  االیهام) 4  التوریۀ) 3  االستخدام) 2  صاداالر) 1

  و اذا اتتک مذمتی من ناقص    فهی الشهادة لی بِاَ نّی کامل فی البیت ..... -248

  ایهام التضاد) 4  ایهام التناسب) 3  الطباق) 2  التوشیح) 1

  دو بیت زیر چه صنعتی بکار رفته است .   -249

  لیس یدري    امدیح ام هجاء قلت شعراً  خاط لی عمرو قباء     لیت عینیه سواء

  االستخدام) 4  االرصاد) 3  التوریه) 2  التوجیه (ابهام )) 1

  قالوا اقترح شیئاً نجد لک طبخه    قلت اطبخوا لی جبۀً وقمیصا فی البیت .... -250

  المشاکلۀ) 4  االستخدام) 3  التوریۀ) 2  المزواجۀ) 1

  الی الواشی فلج بها الهجر فی البیت .... اذا ما نهی الناهی فلج بی الهوي    اصاخت -251

  االستخدام) 4  التوریه) 3  المشالکه) 2  المزاوجه) 1

  فوضع الندي فی موضع السیف بالعلی مضّر کوضع السیف فی موضع الندي فی البیت .... -252

  المشاکلۀ) 4  التوریۀ) 3  المزواجۀ) 2  العکس) 1

  ق بین الجدي والحملفی البیت ....او الغزالۀ من طول المدي خرفت   فما تفر -253

  توریۀ مبنیۀ ) 4  توریۀ مهیأة) 3  توریۀ مرشحۀ) 2  توریۀ مجردة) 1

  اذا صدق الجد افتري العم للفتی مکارم التُحصی و ان کذب الخال فی البیت ..... -254

  توریه مهیاه) 4  توریه مبنیه) 3  توریه مرسحه) 2  توریه مجرده) 1

  ر فلیصمه، فی اآلیۀ ....و من شهد منکم الشه -255

  الطباق) 4  االرصاد) 3  التوریۀ) 2  االستخدام) 1

  و من رحمته جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه ولتبتغوا من فضله، فی اآلیۀ ... -256

  المذهب الکالمی) 4  التشریع) 3  استخدام) 2  لف ونشر) 1

  فسدةفی البیت ....انَّ الشباب و الفراغ و الجدة    مسفدة للمرء اي م -257

  جمع و تفریق) 4  التقسیم) 3  التفریق) 2  الجمع) 1
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  و ما یستوي البحر ان هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج، فی اآلیۀ.... -258

  الجمع والتفریق) 4  التقسیم) 3  التفریق) 2  الجمع) 1

  اآلیۀ .... له ما فی السموات و ما فی االرض و ما بینهما وما تحت الثري، فی -259

  الجمع) 4  المشاکلۀ) 3  التفریق) 2  التقسیم) 1

  فَوجهک کالنار فی ضوئها    و قلبی کالنار فی حرها فی البیت .... -260

  الجمع و التفریق) 4  المشاکلۀ) 3  التفریق) 2  التقسیم) 1

  در بیت زیر تجرید به چه طریقی آمده است .   -261

  یشرب کاساً بکف من بخله  یا خیر من رکب المطی و ال       

  کنایه) 4  استعاره) 3  تجرید بواسطه باء) 2  تجرید بواسطه من) 1

  فعادي عداء بین ثور ونعجۀ    دراکاً لم ینضج بماء فیغسل فی البیت المبالغۀ من نوع .... -262

  االستهتار) 4  الغلو) 3  االغراق) 2  التبلیغ) 1

  ه الکرامه حیث ما ال فی البیت المبالغۀ من نوع ....و نکرم جارنا مادام فینا      و نتبع -263

  االغراق) 4  التبلیغ) 3  الغلو) 2  االستفساریۀ) 1

  و اخفت اهل الشرك حتی انه     لتخافک النطف اللتی لم تخلق فی البیت المبالغۀ من نوع ..... -264

  االغراق) 4  الغلو) 3  االستهتاریۀ) 2  التبلیغیۀ) 1

  آلهۀ اال اهللا لفسدتا، الصنعۀ البدیعیۀ المشتملۀ حول اآلیۀ.....لو کان فیهما  -265

  االرصاد) 4  الجمع) 3  حسن التعلیل) 2  المذهب الکالمی) 1

  احالمکم لسقام الجهل شافیۀ      کما دمائکم تشفی من الکلب الصنعۀ البدیعیۀ  فی البیت .... -266

  التفریع ) 4  االرصاد) 3  التوریۀ) 2  االستخدام) 1

  نهبت من االعمار ما قد حویته     لهنئت الدنیا بانک خالد فی البیت الصنعۀ البدیعیۀ هی .... -267

  التفریع) 4  االرصاد) 3  االدماج) 2  االستتباع) 1

  اُقلّب فیه أجفانی کانی      اعد بها علی الدهر الذنوبا الصنعه البدیعیه فی البیت هی ..... -268

  االدماج) 4  التفریع )3  االرصاد) 2  االستتباع) 1
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  ایا شجر الخابور مالک مورقاً      کانک لم تجزع علی ابن طریف الصنعۀ البدیعیۀ فی البیت هی ..... -269

  تجاهل العارف) 4  التشریع) 3  الجمع) 2  االدماج) 1

  یوم تقوم الساعۀ یقسم المجرمون مالبثوا غیر ساعۀ، الصنعۀ البدیعیۀ فی اآلیۀ هی .... -270

  الجناس المضارع) 4  التضاد) 3  الجناس الناقص) 2  جناس التامال) 1

  اذا ملک لم یکن ذاهبۀ      فدعه فدولته ذاهبۀ فی البیت الصنعۀ البدیعیۀ هی ..... -271

  التضاد) 4  الجناس المفلق) 3  الجناس المرکب) 2  الجناس التام) 1

  دوام الحال من المحال، الجناس فی الجملۀ هو .... -272

  الجناس الالحق) 4  الجناس الناقص) 3  الجناس المضارع) 2  لجناس التاما) 1

  لیل دامس و طریق طامس، الجناس فی الجملۀ هو .... -273
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  پاسخنامه زبان عربی

  »2«ي   گزینه-1

فروشم) در  کند بعتک الدار (خانه را به تو می اضی به دلیل داللت بر انشاء براي زمان حال داللت میدر صیغ عقود فعل م 

هرگاه فعل ماضی بعد از اذا وان شرطیه قرار گیـرد معنـی آینـده    » 1«کند در گزینه  ماضی بر آینده داللت می» 3«گزینه

دهد لما یبرأ المریض (هنـوز مـریض    ارع معنی ماضی میاگر قبل از فعل مضارع لما بیاید فعل مض» 4«دهد در گزینه  می

  بهبودي نیافته است)

  »1«ي  گزینه-2

کنند مثال: (ان االستاذ لیشـرح الـدرس) اسـتاد درس را شـرح      فعل مضارع را به وسیله الم ابتداء مخصوص زمان حال می

ه مـاء نافیـه مثل:(مـا اعطیـک مـا      دهد. یا به وسیله لیس مانند:لست ارضی عنـک (از تـو راضـی نیسـتم) یابـه وسـیل       می

  دهم.  خواهی به تو نمی طلبت)آنچه می

اما وقتی معنی طلب بدهد مخصوص آینده است:(یرحمک اهللا)خدایت رحمت خواهد کرد، و همچنین اسـت اگـر بـر سـر     

قرار گیرد آن(سین) یا (سوف) بیاید مثل: (ساکتب و سوف اکتب) خواهم نوشت، و همین گونه است اگر بعد از ادات توقع 

مثل:(قدیبرا المریض) امید است که بیمار شفا یابد ،یا بعـد از عوامـل نصـب و جـزم بجـز لـم ولمـا درآیـد مثل:(اریـد ان          

شوي.و اگر بعـد از   کنی بنویسی رستگار می خواهم بنویسم، و(ان تکتب ما استفتدته تنجح) اگر آنچه استفاده می اکتب)می

دهد مثل:(زرتک و لم تکن فی البیت) به دیدنت آمـدم امـا در خانـه نبـودي. و      می (لم ولما) ي جازمه بیاید معنی ماضی

دهـد   (قطفت الثمرةَ ولما تنضج) میوه را چیدم وحال آن که نرسیده بود.و بعد از (لو) شرطیه نیز غالبـاً معنـی ماضـی مـی    

  کردید.   ه میمثل: (لو ینتبهون الی الشرح الستفادوا) اگر به شرح مطلب توجه کرده بودید استفاد

  »2«ي  گزینه-3

  اعشو شب یعشو شب اعشیشاباً 

  »1«ي  گزینه-4

اي یا آنچه نزدیـک بـه آنسـت داللـت کنـد ماننـد:        کند، فعل الزم است اگر: بر غریزه شل (فلج گردید) بر عیب داللت می

شـد، یـا بـه رنـگ ماننـد:      (شجع و حسن) شجاع شد و زیبا شد، یا برهیئت و شکل مانند: (طال و قصر) دراز شد یا کوتاه 

(زرق و دکن)آسمانی رنگ شد و مایل به سیاهی شد، یا بر عیب یا زیور  (عور و غید) یک چشم شد ونازك بدن شد، یا بر 
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نظافت یا پلیدي مانند: (طهر وقذر) پاك شد و پلید شد، یا برعوارض طبیعی مانند: (غضب و مرض) خشمگین شد و بیمار 

  شد. 

  » 4«ي  گزینه-5

قتید همزه وصل در ماضی پنج حرفی و شش حرفی مجهول مضموم میاقتا ا = قتید گـردد مثـل (احتمـل) و ایـن در      د = اُ

صورتی است که از اجوف بر وزن افتعل و انفعل نباشد زیرا در این حال بهتر است که همـزه بـه مناسـبت مکسـور بـودن      

نقید) و (ا (قتیدا) حرف سومش مکسور گردد مثل  

  »4«ي  گزینه-6

واجب است ضمیر مستتر باشد بر خالف اصل در افعال استثناء وافعل تعجب و تفضیل و در خبر افعال مقاربه (بجز خبـر   

  عسی) مانند یکاد زید یذهب واین ضمیر جزء در محل رفع نیست. 

  »2«ي  گزینه-7

مد نیز صحیح است. ادغام و عـدم  لم ی» 3«ي   ادغام در امر متصل به ضمیر مؤنث ممتنع است و گزینه» 1«ي  در گزینه 

  آن در سه موضع جایز است:

  مضارع مفرد مجزوم مثل: (لم یمد) و (لم یمدد).

  امر مفرد مثل: (مد) و(امدد)

در آنچه عین و المش دو حرف یاء باشد و حرکت یاء دوم الزم باشد مثل: (حیی)که (حی) نیز جایز است و امـا اگـر ایـن    

  اب باشد ادغام ممتنع است مثل (لن یحیی).حرکت عارضی و به سبب اعر

تبصره:فعلی که در مضارع مفرد مجزوم و در امر مفرد ادغام در آن به عمل آمده باشد اگر عـین الفعـل آن مضـموم باشـد     

) و اگـر عـین الفعلـش مضـموم      دمو (لم ی ( ّدمو (لم ی ( دموهر سه حرکت ضم و فتح و کسر در آن جاي است مثل: (لم ی

). نباشد آخر آن یا مفتوح می ) و (لَم یظَلِّ   شود و یا مکسور مثل: (لم یظَلَّ

  »3«ي  گزینه-8

  مدت = مددت.وقتی فعل مضاعف به ضمیر متصل مرفوع متصل گردد مانند مددت ادغام ممتنع است.

  »1«ي  گزینه-9

آیـد. فـانی = فـانین = فـانینْ =      صورت فان در مـی  شود به فانٍ دراصل فانی اسم منقوص نکره در حالت رفع اعالل به حذف می 

آید.دو حـرف واو   بصورت فانٍ در میشود.  شود ولی نوشته نمی فانن بر اساس تعریف تنوین که نون ساکنی است که خوانده می
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یرمـون  شوند:از فعل ناقص، وقتی به واو جمع یا یـاء مخاطـب مونـث بپیونـدد مثـل: (رمـوا و        ویاء در موارد زیر حذف می

  وترمین) که اصل آنها (رمیوا ویرمیون وترمیین) بوده است. 

  از آخر ماضی ناقص مفتوح العین وقتی به ضمیر غایب مونث مفرد یا مثنی بپیوندد مثل:  

  (رمت ودعت و رمتا و دعتا) که اصل آنها (رمیت و دعوت و رمیتا و دعوتا) بوده است.  

) که اصـل آن  از آخر اسم نکره منقوصی که بخواهد تنو ین بپذیرد براي اینکه دو حرف ساکن با هم جمع نشوند مثل (غازٍ

.( دو ع دعی) :است. در مضارع و امر مثل (غازو)  

  » 3«ي  گزینه-10

شود ولی مقۀ از ریشه ي ومق و سـعۀ از ریشـه    شفه اسم مفرد مختوم به تاء که اصل آن (شفه) است و جمع آن شفاه می

شود وبجاي (فـاء) آن کـه    یشه ي وضع است. در مصدر، اگر بر وزن فعل بیاید که (عین)آن مکسور میي وسع و ضعۀ از ر

آید مثل: (ثقه و عده) که اصل آنها (وِثق و وِعد) بوده اسـت. وفـتح (عـین) در ایـن      شود تاء تانیث در آخرش می حذف می

  ماند مثل:(وعد). حال خود باقی میحالت نادر است مثل:(سعۀ و ضَعۀ) واگر مصدر بر وزن فعل باشد به 

  »4«ي  گزینه-11

قوام مصدر باب مفاعله است و ثالثی مزید ولی در مصدر اجوف از فعلهاي ثالثی مجرد اگر حرف عله واو بین کسره والـف   

  شود: گردد مانند صوام = صیام. واو به یاء قلب می قرار گیرد تبدیل به یاء می

باشد. مثل: (میزان) که اصلش (موازن) بوده است. اگر بعد از کسره بیاید و آخر کلمـه هـم   اگر بعد از کسره بیاید و ساکن 

) که اصل آنها (رضو ودعو) بوده است.  یعو د یباشد مثل: (تَرض  

اگر واو و یاء در یک کلمه یا آنچه در حکم یک کلمه باشد جمع شوند و نخسـتین حـرف از آن دو اصـلی و سـاکن باشـد      

  اربی) که اصل آنها (سیود و ضاربوي) بوده است. مثل:(سید وض

اگر (الم) وحرف چهارم یا باالتر کلمه و بعد از فتحه قرار گیرد مثل: (معطیان یرضیان) که اصل آنها (معطوان و یرضـوان)  

  بوده است. 

(الـدنوي والعلـوي)            اگر (الم) براي صفتی که بر وزن فُعلی است قرار گرفته باشد مثل: (الدنیا و العلیا)که اصل آنهـا 

  بوده است و بسیار نادر است که به صورت اصلی باقی بماند مثل:(القصوي و الحلوي).
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شود و ایـن   اگر در آخر اسم معرب باشد و قبل از آن ضمه باشد. در این حال بعد از قلب واو به یاء ضمه به کسره بدل می

است مثل:(التَرَجی و التراضی) که از اصـل آنهـا (التَرَجـو و التراُضـو )      کار در دو مصدر تفعل و تفاعل از فعل ناقص قیاسی

بوده است. و همچنین در جمع اسماء جامد اگر بر وزن افعل و مختوم به واو باشند مثل:(االدلی) جمع (دلو) که اصـل آن  

  (االدلو) بوده است. 

  اصل آن (صوام) بوده است.  اگر بین کسره و الف در مصدر اجوف ثالثی باشد مثل:(صیام) که

یاض) کـه اصـل آنهـا          (دوار و ثـواب و      یار و ثیاب و رِ یا درجمع اسمائی که (عین) آنها در مفرد ساکن باشد مثل:(د

  رواض) است. 

مانـد مثل:(صـوان و سـوار) بـراي آنکـه آنهـا هـر دو مفردنـد. و          تبصره:در غیر این حاالت (واو) به حالت خـود بـاقی مـی   

  :(طوال) جمع طویل زیرا (عین)آنها در مفردش متحرك است و مثل:(قوام) مصدر (قاوم) که مزید است نه مجرد. مثل

  »4«ي  گزینه-12

  شود: یوهن از وهن ویوقن از یقن اتسر از یسر و یوسر از یسر است.حرف یاء در دو جا به (واو) قلب می

)که   اصل آن (ییقنُ) بوده است.  اگر بعد از ضمه بیاید و ساکن باشد ومثل: (یوقنُ

اگر (الم) موصوفی بر وزن فعلی باشد مثل:(فتوي) که اصل آن (فتیا) و (تقوي) که اصل آن (تقیا) بـوده اسـت و کلمـاتی    

  مثل: (ریا و طغیا و سعیا) نادر است. 

ال اگر جمع فاعل از اجوف یائی باشد حرف یاء به حال خودش باق ل وفُعماند، اگر چه بعد از ضـمه   ی میتبصره: دو وزن فُع

اح) واز این جهت ابدال واو به یاء جایز است وقتی  یع و سیبیاید وساکن باشد زیرا در اینجا یاء خفیف تر از واو است مثل:(ب

  در فعل، جمع فاعل اجوف واوي باشد مثل:(نُیم).

قرار بگیرند مثل:(قام) که اصلش (قـوم) و (بـاع) کـه    شوند:که متحرك باشند و بعد از فتحه  واو یا وقتی به الف تبدیل می

  اصلش (بیع) است. 

  » 4«ي  گزینه-13

شیق در اصل شَیوِق و سید در اصل سیوِد و جید در اصل جیوِد که اعالل به قلب در آنها صـورت گرفتـه اسـت وهـر سـه      

  ه است اجوف یایی است. اجوف واوي است ولی کیس از ریشه کیس که هیچ اعالل در آن صورت نگرفت

  » 4«ي  گزینه-14
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شـود   ط) باشد در باب افتعال حرف تاء باب افتعال نیز به (ط) تبـدیل مـی   -هرگاه افعالی که فاء الفعل آنها از حروف (ص

  مانند صفو = اصتفو = اصطفو = اصطفی یا طلع = اتطلع = اطلع 

  »1«ي  گزینه-15

  همزه باب افعال همزه قطع است.  

  » 2«ي  هگزین-16

یدع از ریشه ي (ودع) است اگر فعلی مثال واوي و مجرد معلوم مکسور العین در مضارع باشد فاء الفعل آن از مضارع و امر 

  شود مثل:(یعد و عد). حذف می

 اما اگر مثالی یائی یا غیر مجرد یا غیر مکسور العین باشد حذف آن ممنوع است مثل:(اوجز و ینع و وجل) تبصره:حذف در

این حالت خیلی نادر است در کلمات (یدع و یذَر و یسع ویضع و یطأ و یقع و یهب) براي مفتـوح بـودن عـین در مضـارع     

) فقط در مضارع و امر استعمال می ذَرو ی عدشود.  شود وماضی این دو فعل استعمال نمی آنها. عالوه بر این (ی  

  » 2«ي  گزینه-17

ت میخفت در حالت مجهول خُ شـود و گرنـه مکسـور     گردد. یعنی فاء الفعل آن اگر از باب نَصرَ ینْصرُ باشد مضـموم مـی   فْ

شد. مگر اینکه التباس و تشابهی بین معلوم و مجهول پیدا شود، که در ایـن   گردد همانگونه که در فعل معلوم اجرا می می

گـردد و   شد در مجهـول مکسـور مـی    علوم مضموم میشد در مجهول مضموم ،و آنچه در م حال آنچه در معلوم مکسور می

  شود به خالف معلوم که (صنت وبعت) است.  مثالً در مجهول (صنْت و بِعت) گفته می

  » 3«ي  گزینه-18

  شود: فعل مضارع براي استقبال در هفت موضع استعمال می

( هبنَّ   استفهام مثل: (هل تَذْ

  فَقَنَّ بی).ترجی (امیدواري )مانند: (لعلک تَرْ

  مثل: (اال تجودنَّ بمقابلتک). عرض یعنی طلب کردن با نرمی

.(   تحضیض یعنی طلب کردن با شدت مانند: (هال تَجهدنَّ

.(   نهی مانند: (التتکاسلَنَّ

  تمنی مثل: (لیتک تفوزنَّ بامانیک).
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  قسم مانند: (و ابیک الحفظَنَّ عهودك)

ع ذکر شده جایز است. و وقتی در جواب قسم بیایـد و مثبـت و متصـل بـه الم     تاکید مضارع به وسیله نون در هفت موض

      نک) اما اگر منفی یا منفصل از الم باشد تاکید آن ممتنـع اسـت مثـل:(و ابیـک الیفَلـح باشد واجب است مثل:(واهللا الزور

م علی ما سلفت من السوء). الکذوب) و (لسوف تَنْد  

  » 1«ي  گزینه-19

توان نون  به نون تاکید حفیفه که در اصل لنسفَعنْ بوده است. هر جا نون تاکید ثقیله استعمال شود میلنسفعا فعل مؤکد 

شود، و اگر نـون تاکیـد خفیفـه بـا      تاکید خفیفه هم استعمال کرد مگر بعد از (الف) که تنها نون تاکید ثقیله استعمال می

شـود   حالت وقف اگربعد از فتحه باشـد تبـدیل بـه (الـف) مـی     حرف ساکنی التقاء یابد، واجبست که آنرا حذف کنیم و در 

  مثل:(ان خدمت الحقیقۀَ فافرحا) که اصل آن فافرَحنْ است. 

فعل ارضَیِنَّ فعل ناقص مفتوح العین است اگر فعل به متکلم مع الغیر پیوسته باشد مانند:(الننصرَنَّ) یـا  » 1«ي  گزینه-20

) آخر آن همواره مبنی بر فتح  است چه صحیح باشـد چـه معتـل ماننـد:     ضمیر واحد مثل (الینصرَنَّ وال ت نصرَنَّ و انصرَنَّ

).اگر فعل به الف تثنیه پیوسته باشد، نون تاکید پس ازآن مکسور می شود و اگـر نـون مخصـوص اعـراب      (لندعونَّ و ادعونَّ

). داشته باشد حذف می   گردد مثل: (هال تصطلحانََّ

شـود و آخـر آن همـان حرکتـی را کـه       وسته باشد، واو جمع و نون مخصوص اعراب آن حذف مـی اگر فعل به واو جمع پی

).واز این قاعده تنها ناقص مفتوح العـین خـارج    داشته است (یعنی ضمه) حفظ می کند مثل (لینصرُنَّ وانصرُنَّ و ال تنصرُنَّ

). شود که واو جمع آن باقی می می   ماند مثل:(هل ترضَونَّ

گردد مانند (لینصرنانَِّ و  شود و نون تاکید مکسور می ون جمع مونث پیوسته باشد ،بین دو نون الفی اضافه میاگر فعل به ن

.(   لیدعونانَّ ِ

گردد و آخر آن همان حرکتـی را کـه داشـته اسـت      اگر فعل به یاء مخاطب مونث پیوسته باشد، (یاء) اعراب آن حذف می

) از این ق حفظ می شود که در آن یاء مخاطـب مونـث مکسـور     اعده تنها ناقص مفتوح العین خارج میکند مانند:(التنصرِنَّ

). باقی می   ماند مانند:(االتَسعیِنَّ

  » 1«ي  گزینه-21

دوار بر وزن فُعال مصدر ثالثی که داللت بر درد است.الدوار:یعنی سر درد گرفتن وگیج شدن براي مصدر ثالثی ضابطه هـائی  

  انطباق است ولی مطّرد و کلی نیست و مهمترین آنها عبارتند از:وجود دارد که غالباً قابل 
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آیـد مانند:(زراعـه)و(تجاره) و(حیاکـه)    (کشـاورزي وبازرگـانی       اگر مصدر بر حرفه اي داللت کنـد بـر وزن (فعالـه) مـی    

  ونساجی).

الن) می و (غَ و اگر بر اضطراب داللت کند بر وزن (فَع (النوج) لَیان) (طپیـدن قلـب ،طـواف کـردن و     آیدمثل: (خَفَقان ) و

  گشتن، جوشیدن).

آید مثل:(نُعاب) و (صراخ ) و (طَنین ) و (صهیل) (بانگ کردن کالغ،  واگر بر صوت داللت کند بر وزن (فُعال) یا (فَعیل) می

  فریاد کردن، صدا کردن، شیهه کشیدن اسب)

مره) و اگر بر رنگ داللت کند بر وزن (فُعله) می (سرخ شدن و آسمانی رنگ شدن). آید مثل:(ح (قهرز)و  

باء) و (نفار) و (جِمـاح) (امتنـاع کـردن، دوري کـردن، خودسـري       و اگر بر امتناع داللت کند بر وزن (فعال) می آید مثل:(ا

  کردن).

  فتن سر).گیج ر–آید مثل:(زکام )و(دوار) (سرماخوردگی ونزله، سرگیجه  و اگر بر درد داللت کند بر وزن (فُعال) می

آید مانند: (رحیل) و(ذَمیل) و(رسیم) (کوچ کردن، مالیم رفتن، تند  و اگر بر سیر و روندگی داللت کند بر وزن (فَعیل) می

  رفتن).

مصدر وزن (فَعل)بر وزن (فُعوله)یا(فعاله)یا(فَعل) است مانند: (سهوله) و (فصاحه) و (کـرم)    (آسـمانی، گشـاده زبـانی و     

  بخشیدن)

  وزن (فعل)الزم بر وزن (فَعل)است مثل:(فرح)،(عطش)و (وجع )(شادي ،تشنگی، درد).مصدر 

  مصدر وزن (فعل) الزم بر وزن (فُعول) است مثل:(قُعود ) و (جلوس)(نشستن).

مصدرهاي اوزان (فعل و فعل) متعدي بر وزن (فعل) است مانند:(کسب) و (فهم )و(حمد) (به دسـت آوردن، درك کـردن،   

  ).ستایش کردن

  » 2«ي  گزینه-22

بشري مصدر ثالثی، اوزان مصدرهاي ثالثی مجرد متجاوز از سی و اندي است و آنها عبارتند از: شرب، حفظ، قتل، رحمـه،  

نشده، کدره، دعوي، ذکري، حرمان، ذوبان، غفران، خفقان، طلب، کذب، صعر، هدي، غلبه، سرقه، ذهـاب، صـراف، سـوال،    

ه، قبول، دخول، وجیف، صهوبه، ضروره، بینونه، سودد، بشري.... الخ. وسه وزن از این مصادر براي زهاده، درایه، بغایه، کراهی

آید و آنها عبارتند از تَفعال مثـل:(تطواف) (گـردش کـردن و طـواف کـردن) و(تکرار)(مکـرر کـردن) و         مبالغه و تکثیر می
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وتلقاء) به کسر تاء نادر است و فعیلی مثل: (مسیسی) (تسکاب)(آب یا مایع را ریختن) و (تجوال) (جوالن دادن) و (تبیان 

  (لمس کردن) و فَعلوت مثل: (جبروت)(قدرت و کبر واسطه داشتن).

  » 4«ي  گزینه-23

قوام مصدر باب مفاعله از ریشه قوم قاوم یقاوم مقاومۀ یا قواماً اسم مصدر عبارتست از لفظی که بـر معنـی مصـدر داللـت     

  چیزي لفظاً یا تقدیراً کم شده باشد مانند عطاء از اعطاء و طاقه از اطاقه و سالم از اسالم. کند واز حروف فعلش

  »1«ي  گزینه-24

حامض صفت مشبهه از حمض بر وزن فاعل، مقصود از ثبوت وجود صفت در صاحب آنست به طور مطلق ومقید به زمـان  

ن فاعل نباشد و داللت بر ثبوت کند، صـفت مشـبهه اسـت و    نیست. و هرچه از فعل ثالثی و به معنی فاعل بیاید اما بر وز

آید کـه بـر وزن فَعـلَ باشـد وصـفت       می باشد و اکثراً این نوع صفت مشبهه از فعل الزمی این عالمت کلی و همیشگی می

ت مشـبهه آن  آید. یا بر وزن فعل باشد و صـف  مشبهه آن بر وزن فَعلَ مثل:فَرِح یا افعل مثل:احول یا فعالن مثل:شبعان می

اغلب بر وزن فعل مثل: ضخم یا فعیل مثل:شریف و گاهی بر وزن فَعل مثل:بطَل و گـاهی بـر غیـر ایـن اوزان مثل:جبـان      

.  آید مثل: حامض از حمض و گاهی از فَعلَ نیز بر وزن فاعل می آید و بر وزن فاعل نیز گاهی می می ملآید مثل: سالم از س  

یا اسم مفعولی که مقصود از آن معنی حدوث نباشد نیز صفت مشبهه است، اگر چه بـر وزن فاعـل   :هر اسم فاعل 2تبصره 

  یا مفعول باشد مثل:طاهر القلب و معتدل القامه و محمود المقاصد. 

  » 1«ي  گزینه-25

شـود.   بنـا مـی  بیض جمع ابیض (زن سپید اندام) و صفت مشبهه است. صفت مشبهه از غیر ثالثی قیاساً بر وزن اسـم فاعـل آن   

آیـد   مثل:(معتدل )و(مستقیم) و(مطمئن) و اما از ثالثی اگر داللت بر رنگ یا عیب یا زینت و زیور کند قیاساً بر وزن (افعـل) مـی  

ـلب و    ـعب و صمثل:(اسود) و(اعرج) و (ابلج). واگر چنین نباشد قیاسی براي آن وجود ندارد. بلکه بر اوزان مختلفی است مثل:(ص

  ع و سیّد و کریم و غَضبان و عریان و دنق و صب).جبان و شُجا

  »2«ي  گزینه-26

اگر بخواهیم افعل التفضیلی ازغیر ثالثی یا آنچه بر رنگ وعیب و زینت داللت کند ، بنا کنیم مصـدر منصـوبی بـه عنـوان     

تباراً من اخیـه و اکثـر احترامـاً البیـه )     آوریم مثل:(هو اوسع اخ تمییز بعد از (اشد یا اکبر یا اکثر یا اعظم )ومانند اینها می

  و(هو اشد بیاضاً و اکثر حوال) و (عینک اوفرد عجاً من عینه).

  » 2«ي  گزینه-27
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اگر افعل افعل تفصیل معرف به ال باشد ناچار از مطابقه است المعلمات الفضلیات افعل تفضیل اگر اضـافه نشـده باشـد و    

همیشه مفرد مذکر است و تنها مضاف الیه باید با موصـوفش مطابقـت کنـد واگـر     بدون الف و الم یا مضاف به نکره باشد 

افعل تفضیل نکره باشد مثل انتما افضل منهم و انتن افضل منهما و هما افضل رجلین و هم افضل رجال اگر افعل تفصیل 

  الرجالن االفضالن.معرفه به وسیله (ال) باشد  ناچار از مطابقت است مثل االمراة الفضلی و النفس الکبري و 

  » 2«ي  گزینه-28

  الروایۀ اسم مبالغه نیست بلکه اسم مبالغه از روي کلمه الراویۀ است. 

  » 2«ي  گزینه-29

  شود. گاهی تاء تانیث به آخر اسم مکان و اسم زمان افزوده می

  مثل: مقبرة و مسیرة ولی این مورد قیاسی نیست بلکه سماعی است. 

  »1«ي  گزینه-30

م اآلله بر وزن مفْعلَۀ که اصل آن مطْویۀ است که اعالل به قلب صورت گرفته است تا بصورت مطواه درآمـده است.اسـم   مطواة اس

شود و سه وزن دارد. اول، مفعل مثـل:(مبرَد و مبَضـع). دوم، مفْعَلـه مثل:(مکَنسـه و مرْمَلـه).       آلت مشتق از ثالثی متعدي بنا می

فعال مثل:(مفتاح و مقراض). اما همه این اوزان قیاسی نیستند.  سوم، م  

  آید که براي آنها ضابطه اي وجود ندارد. مثل:(جرَس و سکّین). اسم آلت غیر مشتق بر اوزان مختلفی می

  :اسم آلت از معتل الالم و لفیف، اغلب بر وزن مفْعلَۀ است مثل:(مطواة و مشواة ومصفاة).1تبصره 

کُحلـۀ و  :در لغت عرب 2تبصره  ن و مه دقّ و مدط و معسنْخُل و مبعضی از الفاظ در این مورد برخالف قیاس است مثل:(م

  محرُضۀ) و بهتر است آنها را مانند اسمهاي جامد بدانیم که در آنها اعتبار وقوع فعل پایه نام نهادن نبوده است. 

که اسم ممدود در آن قیاسی است. اسم ممـدود از نـاقص در    مراء مصدر باب مفاعله بر وزن فعال است» 4«ي  گزینه-31

  پنج موضع قیاسی است:

  در مصدر مزید مثل: (مراء واعطاء و استقصاء).

  در آنچه از مصادر بر وزن تَفعال بیاید مثل: (تعداء) (از عدا).

  در اوزان مبالغه آنچه بر وزن فعال یا مفعال بیاید مثل: (بطاء و معطاء).

  که بتوان آنرا بر وزن افعله جمع بست مثل: (کساء و رداء). در وزن فعال
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در مصدر فعل که بر صوت یا مرض داللت کند مثل: (رغاء و مشاء) واز صحیح الزم، در مونـث افعـل از الـوان و ماننـد آن     

  قیاسی است مثل: (حمراء وهیفاء). و غیر از آن سماعی است مثل: (سماء واناء).

  » 2«ي  گزینه-32

  مصطَفَیات و راضیات صحیح است.  هنَّ

  » 2«ي  گزینه-33

آیـد. بـه    هاسـت نمـی   جمع بطرس بطرسون و بطرسین است. جمع مذکر جزبراي اعالم مذکري که براي عقال واوصاف آن

  شرط آنکه:

  اسم علم بدون تا ء تانیث و ترکیب باشد.

باب (افعل) که مونث آن بـر وزن (فعـالء) اسـت نباشـد     صفتی بدون تاء مربوط مونث باشد یا دلیل بر تفضیل باشدولی از 

مثل:(ابیض). و همچنین از (فعالن) که مونث آن بر وزن (فعلی) است نباشد مثل: (نشوان). همچنین از آنچـه در مـذکر و   

مونث یکی هستندنباشد مثل:(بتول وجریح). پس در بطـرس (بطرسـون)  ودرعـالم (عـالمون ) و در اکبـر (اکبرون)گفتـه       

  شود.   می

  کنیم مانند: (لبنانیون و دمشقیون و بیروتیون ). و اسم منسوب را نیز اوصاف اسم حساب می

شوند:آنچه مانند (رجل و غـالم )   کنیم، به این نوع جمع، جمع بسته نمی تبصره:کلماتی از قبیل کلماتی که اکنون ذکر می

ضع) باشد بـراي اینکـه هـر دو مونـث هسـتند یـا مثـل        باشد براي اینکه اسم علم و صفت نیستند ،آنچه مانند (مریم ومر

(برق)(علم براي کسب) و (فضی)(صفت انگشتري) براي اینکه براي غیر عاقل است. یا مثل (طلحۀ وفهامۀ) که در آخر آنها 

گذاریم  ی(تاء) دارد. یا مثل (سیبویه) که در آن ترکیب وجود دارد و اگر بخواهیم آنرا جمع ببندیم آنرا به حال خود باقی م

  ها. گوییم (ذووسیبویه) و (ذووعبداهللا) یعنی دارندگان این اسم کنیم ومی و بر آن کلمه (ذو) را در حال جمع اضافه می

  »  2«ي  گزینه-34

حنین اسم مفرد بر وزن فَعیل است اسمهاي ملحق به جمع مذکر سـالم دراعـراب آن عبارتنـد از: اولـو و بنـون و اهلـون       

لمون و سنون و باب آن و عشرون تا تسعون وآنچه نام اشـخاص اسـت مثـل (عابـدین) مـراد از بـاب       وعلیون و ارضون وعا

(سنون) مانندهاي آنست از الفاظ ،یعنی هر کلمه سه حرفی که الم آن حذف شده و تاء تانیث بجـاي آن آمـده و مکسـور    

نباشد. وآنها محدودند و مهمتـرین آنهـا   نشده باشد. و در این باب جمع مذکر سالم قابل اجراست اگر چه شروط آن کامل 
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گوییم (مئون، کرون، ظبـون، عضـون، عـزون وئبـون) وهمچنـین       عبارتست از: مئۀ وکرة و ظبۀ و عضۀ وعزة و ثبۀ  که می

  اعراب به حرکات ظاهري بر نون با لزوم یاء نیز جایز است مثل:

  دعانی من نجد فان سنینه      لعبن بِنا شیباً و شیبنا مرداً 

  » 4«ي  گزینه-35

ۀ بر جمع مونث سالم جمع بسته نمی   شود و جمع آن ملل است. اعالم مونث مثل:(هند و ورده). ملّ

وصـحراء). مصـدري کـه از سـه حـرف متجـاوز باشـد         آنچه به عالمت تانیث پایان پذیرفتـه باشـد مثل:(جمیلـه و حمـی    

  (دریهم و معدود).مثل:(احسان و تعریف).مذکر غیر عاقلی که مصغر یا وصف باشد مثل:

آنچه به ابن وذي آغاز شده و از اسماء ذوي العقول باشد مثل:(ابن آوي و ذي القعده)کـه(بنات آوي و ذوي القعـده) گفتـه    

  شود.   می

الت و سـموات و    1تبصره  آنچه در این موارد ذکر نشده مبنی بر سماع و شنیدن است مثل:(حمامات و اصـطبالت و سـج:

  ت و سرادقات).امهات و ثیبات و شماال

: از اسمهاي مختوم به (تاء) این اسمها مستثنی هستند:(امراة و شاة و اَمۀ و اُمۀ و شَفَۀ و ملَّۀ)که جمع آنها (نسـاء  2تبصره 

و شیاء و اماء و امم و شفاه و ملل) است و از اسمهاي مختوم به الف تانیث، (فعالء)مونـث افعـل و (فعلـی) مونـث فعـالن،      

شوند همانگونه که در مذکر هم جمع مذکر سالم از آنها بـه وجـود    ند و به جمع مونث سالم جمع بسته نمیمستثنی هست

  آمد. نمی

الفاظ ملحق به جمع مونث سالم در اعراب آن در حالیکه داراي شروط آن نباشد عبارتند از:(بنات و اخوات و اوالت) وآنچه 

  شود مثل:(برکات و عرفات). به آن نامیده می

  » 4«ي  گزینه-36

در جمع مونث سالم اینست که در آخر مفرد الف وتاء کشیده اي بیفزایند  شود. قاعده عمومی صاله که جمع آن صلوات می

  و در اصل مفرد تغییري ندهند مثل:مریم (مریمات).

  این قاعده سه استثنا دارد:

ات). آنچه به الف مقصـوره یـا ممـدوده تانیـث     شود مثل: مومنۀ (مومن آنچه به تاء تانیث ختم شده است، تاء آن حذف می

  شود مثل:فضلی (فضلیات) رحی و عصا (رحیات و عصوات)، صحراء(صحراوات). ختم شده باشد، مانند تثنیه با آن عمل می
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  پذیرد مثل:ظبیۀ (ظَبیات). اسم ثالثی موصوف مفتوح الفاء، اگر (عین) آن صحیح ساکن باشد، همان (عین) آن فتحه می

ماند. امـا   اگر (عین) آن معتل باشد مثل:(زینب و جوزة) یا متحرك باشد مثل (شجره) در جمع بحال خود باقی میتبصره:

امثال (خطوة) و (کسرة) که (فاء) آن مضموم یا مکسور است. سکون یا فتح عین هر دو جایز است و همچنین ممکن است 

  وات) و (کسرات و کسرات و کسرات).مانند (فاء)آن حرکت پذیرد مثل:(خُطْوات و خُطْوات و خُطُ

ماند مثل: ضـخمۀ (َضـخْمات)، حلـوة (حْلـوات)، جلفـۀ (جِلْفـات )،        و اما صفات مونث، در جمع به لفظ مفردشان باقی می

  حسنۀ (حسنات)، خَشنَۀ (خَشنات).

  » 4«ي  گزینه-37

و فعله مثل انفس و اجداد و اعمده و فتیه که جمع نفـس و  جمع قله چهار وزن دارد وآنها عبارتند از افعل و افعال و افعله 

  وجد و عماد وفتی هستند کتب جمع کتاب است و اروقۀ جمع رواق است. 

  » 4«ي  گزینه-38

  باعۀ جمع بائع حاکۀ جمع حائک و شتی جمع شتیت و قاعۀ (سالن) و مفرداست. 

  » 4«ي  گزینه-39

شـودمانند رجـال ثقـۀ و رجـال      ثقۀ و عدل و رضی گاهی صفت واقع می توان به عنوان صفت استعمال شود ولی مقۀ نمی

  شوند و این سماعی است.  هستند که قائم مقام صفت واقع می عدل و رجال رضی که مصادر سه حرفی غیر میمی

  »  2«ي  گزینه-40

مانند عبـداهللا یـا   آید و علم  مرکب یا مرکب اضافی است  بیت لحم ترکیب اضافی است اسم علم گاهی بصورت مرکب می

. حکـم علـم اضـافی آنسـت کـه قسـمت اول آن برحسـب         مرکب مزجی مانند بیت لجم یا مرکب اسنادي مانند تابط شراً

  گردد مثل:(جاء عبدالملک). شود و قسمت آخر آن به خاطر اضافه مجرور می آید معرب می عواملی که قبل از آن می

گیـرد مگـر    است و قسمت دوم آن به عنوان غیر منصرف ، اعراب میحکم علم مزجی آنست که قسمت اول مبنی بر فتح 

اینکه به (ویه) ختم شده باشد مثل:(سیبویه) که مبنی بر کسر است. مثل:(زرت بیت لحم و اعجبتنی بیـت لحـم و اقمـت    

  یومین فی بیت لحم).

ت بر اینکه حرکـت (حکایـه) در   حکم علم اسنادي اینست که به حال قبل از علمیت خود باقی بماند و اعراب آن مقدر اس

  آن ظاهر نشود مراد از (حکایه) گفتن عین عبارت متکلم است.
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شود ولـی رفـات مـذکر اسـت. مونـث در چهـار        قریش اسم قبیله است و اسم قبایل مونث استعمال می» 1«ي  گزینه-41

  موضع معنوي است:

  اعالم اناث مثل:(مریم).

.( م   اسماء مختص به اناث مثل:(اخت و أُ

  اسمهاي بالد و شهرها وقبائل مثل:(شام و مصر و قریش).

  اسم بعضی از اعضاي جفت بدن مثل:(عین و رجل وید).

کند و مهمترین آنها به ترتیب حروف  تبصره: مونث هاي معنوي زیادي نیز وجود دارد که ضوابط باال درباره آنها صدق نمی

حرب، دلو، دار، رحم، رحی، ریح، سـقر (جهـنم )، سـن، سـاق،     تهجی چنین است: ارض، اصبع، افعی، بئر، جحیم، جهنم، 

  شمس، شمال، ضبع، عروض، عصاً، عقب، عین، فاس، فخذ، فلک، قدم، قوس، کأس،کتف، کرش، کف، نار، نعل، یمین. 

  و همچنین تمام اسمهاي بادها:صبا، قبول ، جنوب ، دبور ، شمال وهیف (باد گرم) و حرورو سموم.... الخ....

نیز وجود دارد که آنها را میتوان مذکر یا مونث دانست وآنها نیز به ترتیب حروف تهجـی، عبارتنـد:ابط، حـال، حـانوت،     اسمهائی 

خمر، درع، ذهب، سراویل، سکین، سلَّم، سلْم، سماء، ضحی، طریق، عجز، عضد، عقاب، عقرب، عنکبـوت، فـردوس، فـرس، فهـر،     

  ی، نفس،  وراء.قدر، قفا، کبد، لسان، مسک، ملح، منجنیق، موس

  شود. واما امثال رفات و هثیم ونبات و رمیم مذکرند نه مونث.   و اسماء حروف هجا نیز به این الفاظ افزوده می

  » 3«ي  گزینه-42

شـود مثـل    ناقۀ حلوبۀ درست اگر فعول به معنی مفعول و فعیل به معنی فاعل باشد همیشه در آخر آنها (تاء) تانیث افـزوده مـی  

  شوند: و ورده جمیله. شش صفت در مذکر و مونث به صورت یکسان استعمال میناقه حلوبه 

الۀ مثل:(رجل عالمۀ و امراة عالمۀ). وزن فع  

  مفعال مثل:(رجل مفضال و امراه مفضال) و(میقان میقانۀ) نادر است. 

  مفعیل مثل:(رجل معطیر و امراه معطیر) و (مسکین مسکینۀ) نادر است. 

  مغْشَم و امراه مغْشَم)(مرد و زن خود راي و دلیر).مفعل مثل: (رجل 

خندند) و(امراه ضُحکَۀ). فعول به معنی فاعل و فعیل به معنـی مفعـول مثـل:     فُعلَۀ مثل: (رجل ضحکۀ)(یعنی مردي که بر او می

  ) نادر است.  ةقتیل) واز فعول (عدو و عدو ة(رجل صبور و امراة صبور) و (رجل قتیل و امرا
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شود.مثل:  ر صفاتی که مخصوص اناث است اگر مقصود از آنها معنی ثبوت باشد، اغلب به آخر آنها (تاء)اضافه نمیتبصره: د

گـوییم (مرضـعۀ و    شـود و مـی   (امراة مرضع و طالق و حامل) و اگر در آنها معنی حدوث باشد به آخر آنها (تاء) اضافه مـی 

  طالقۀ و حاملۀ).

شود و بـا   ) و فعیل به معنی مفعول مثل:(جریح) باشد. به آخر تاء تانیث اضافه نمی وقتی فعول به معنی فاعل مثل:(صبور

ذکر موصوف در آنها مذکر ومونث یکی است مثل:(رجل صبور و امراه صبور وغالم جریح و فتاه جریح). امـا اگـر موصـوف    

)   مراد مرد باشد میشود. یعنی اگر  ذکر نشده باشد و مراد مونث باشد باید به آخر آن (تاء) افزوده می گوییم (رأیت جریحـاً

  و اگر زن باشد (رأیت جریحۀ).

  شود مثل:(ناقه حلوبه و وردةً جمیلۀً). اما اگر فعول به معنی مفعول و فعیل به معنی فاعل باشد همیشه در آخر آنها (تاء) افزوده می

  » 4«ي  گزینه-43

گوئیم عـروي.   گوییم قرائی و فتی فتوي و در نسبت عروة می گوییم سمائی و سماوي در نسبت قراء می در نسبت سماء می

شود مثل:بیضاء (بیضاوي) و اگر بدل از حرف عله  دراسم مختوم به همزه، اگر همزه اش براي تانیث باشد تبدیل به واو می

و اگـر اصـل   توان آنرا به حال خود باقی گذاشت مثل:سـماء (سـماوي و سـمائی)     توان آنرا قلب کرد و هم می باشد هم می

  پذیرد مثل:قراء(قرائی). باشد تغییري نمی

شـود مثـل:فتی (فتـوي) و اگـر در مرتبـه       دراسم مختوم به الف، اگر آن الف در مرتبه سوم کلمه باشد به (واو) تبدیل می

 شود مثل:مصطفی (مصطفی )و اگر الف در مرتبه چهارم و حرف دوم سـاکن باشـد ،   پنجم و باالتر باشد آن الف حذف می

  هر دو امر جایز است مثل:معنی (معنی و معنوي ) و دنیا (دنیی و دنیوي ).

).1تبصره  يرَدرَدي (باگر حرف دوم در این حالت متحرك باشد، حرف چهارم یعنی الف را باید حذف کرد مثل:ب:  

توان آنرا به واو قلب کـرده   توان الف آنرا حذف کرد مثل:(حبلی) و می : اگر کلمه اي مختوم به الف تانیث باشد:می2تبصره 

  توان قبل از واو مقلوب الفی افزوده مثل:(حبالوي). مثل:(حبلوي) و می

گردد مثل:شجی (شـجوي) و   حکم اسم مختوم به یاء مانند حکم اسم مختوم به الف است بجز اینکه قبل از واو مفتوح می

.( معتدي (معتدي) و قاضی (قاضوي و قاضی  

شـود و   ماند و (دلوي و ظبی) گفته می شبیه به صحیح باشد مثل: دلو وظبی به حال خود باقی میتبصره: و اگر آخر کلمه 

). شودو حرف دوم آن مفتوح می اما اگر مانند (قریه و عروه) باشد، یاء آن به واو قلب می و عروي گردد مثل:(قروي  

  »3«ي  گزینه-44
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شـود   گردد و نسبت به آن مـی  سبت حرف حذف شده بر میید که اسم سه حرفی که الم آن حذف شده است در هنگام ن

گـردد (ملـک ملَکـی) (کَِبـد کَبـدي)       یدوي هر اسم سه حرفی که مکسور العین باشد در نسبت عین الفعل آن مفتوح می

شود. هر اسم سه حرفی ، که الم آن حذف شده و فقط دو حرف اصلی آن باقی مانده باشد، در موقع نسـبت محـذوف    می

  شود.  گردد، مثل:(اب و اخ) که در نسبت به آنها (ابوي و اخوي) گفته می اره بازمیدوب

: برگرداندن محذوف در نسبت وقتی واجب است که در تثنیه و جمع هم برگردانیده شود همانطوري کـه در (اب  1تبصره 

  است مثل: (ید و دم).و اخ) است. و اگر در تثنیه و جمع برگردانده نشود، برگرداندن محذوف در نسبت جایز 

: اگر به جاي محذوف همزه وصل آمده باشد ، همانطوري که در (ابن و اسم)آمده است، بهتر آنست که بـر ظـاهر   2تبصره 

). اما برگردانیدن محذوف و حذف عوض آن هم جایز است و در ایـن   آن عالمت نسبت را بیفزائیم و بگوییم (ابنی و اسمی

) گفته  و سموي شود.  میمورد (بنوي  

: اگر به جاي محذوف تاء تانیث آمده باشد، واجب است که محذوف را برگردانیم و تاء تانیث را حذف کنیم مانند: 3تبصره 

  آید.  سنۀ و لغۀ که به صورت (سنوي و لغوي ) در می

توان آخر آنـرا مضـاعف کـرد     توان آنرا به حال خود باقی گذاشت و هم می :آنچه دو حرفی و صحیح و مخفف باشد ، هم می4تبصره 

آید. و اگر حرف دوم آن حرف عله باشد، مضاعف کردن آن واجـب اسـت مثـل:لو     ) در می یاکَمی مثل نسبت کم که به صورت (کَمّی

د و افزاییم مثـل کسـی کـه اسـم او (ال) باشـ      آید. و اگر آن حرف عله، الف باشد بعد از آن همزه یا واو می که به صورت (لَوّي) در می

  شود.   نسبت به آن (الئی یا الوي) می

: اگر نسبت به علم مرکب باشد، اگر علم مرکب اسـنادي باشـد قسـمت دوم آن حـذف، و نسـبت بـه قسـمت اول داده        5تبصره 

شـود.و گـاهی هـر دو     شود مثل: تأبط شرا (تأبطی) و همین گونه است مرکب مزجی مثل: معـدي کـرب کـه (معـدوي) مـی      می

شود مثل:(معدوي کربی) اما در مرکب اضـافی ، در   شود:(معدي کربی) یا جزء جزء آن منسوب می اً منسوب میقسمتش مجموع

شود مثل: (دیرانی) در نسبت به (دیر القمر) و در بعضی از آنها بـه قسـمت دومـش     بعضی از آنها به قسمت اولش نسبت داده می

شـود   نـاف) و در بعضـی از آنهـا بـه مجموعـه آنهـا نسـبت داده مـی        شـود مثل:(منـافی) در نسـبت بـه (عبـد م      نسبت داده می

  ابلی) در نسبت به (عین ابل). مثل:(عین
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و در ناصرة= نصرانی و درإمـرؤالقیس=   گوییم نُباطی در نسبت عبد شمس= عبشمی در نسبت االنباط می»3«ي  گزینه-45

چنین اسمهاي منسوبی زیادند و مشـهورترین آنهـا   مرقُسی. آنچۀ از قواعد ذکر شدة خارج است نسبت غیر قیاسی است و 

  عبارتند از:

انــافی (در نســبت بــه انــف کبیــر)، امــوي (امیــه)، بــدوي (بادیــه) بحرانــی (بحــرین )، بصــري (بصــرة)، ثقفــی (ثقیــف)، 

(رقبۀعظیمـۀ)، رد    حضرمی (رب )، رقبـانی (دیر)، روحانی (روح)، ربـانی (دهر)، دیرانی (ردینـۀ)،   (حضرموت)، دهري ینـی

)، شآمٍ و شآمی سهلی (سهل )،سلمی (شام)، شعرانی (شعر کثیر)، صدرانی (صـدر کبیـر)، صـنعانی (صـنعاء)، طـائی       (سلیمٍ

  (عبد شمس)، مرقُسی (امرو القیس)، نُباطی (االنباط)، نصرانی (ناصرة)، یمانِ (یمن). (طی)، عبشمی

شـود ماننـد اخـت کـه      ده آمده باشد به تاء مربوطه یا گرد تبدیل میاگر به جاي محذوف تاء مجردکشی» 1«ي  گزینه-46

شود اگر حذف دوم اسم حرف عله منقلب ازغیر خودش باشد  شود تصغیر نیاق =نویقات و تصغیر موقن مییقن می اخیه می

ضعر آنها چنـین  گردد مثل باب و ناب و موسر و میزان و دینار (اصل دنار بوده است) که م در تصغیر به اصل خویش بر می

است بویب و نییب و مییسر و مویزن و دنینیر و عیید مصغر عید نادر است در صورتی که قیاس عوید است زیرا یاء مقلوب 

  شود مثل اویصال و خویدم که در تصغیر آصال و خادم.  از واو است اما الف منقلب از همزه یا الف زائد به واو تبدیل می

شود. اگر اسم چهار حرفی وبیشتر از آن  اراي الف و ان زائد که درهنگام تصغیر سلیمان میسلمان علم د»1«ي  گزینه-47

شود مثل:درهم (دریهم) مگر اینکه متصـل بـه عالمـت تانیـث      گیرد مکسور می باشد ، حرفی که پس از یاء تصغیر قرار می

یداء) تصغیر (مهرة و سلمی باشد مثل:(مهیره و سلَیمی ومتصل به الـف جمـع باشـد مثل:(اویقـات )تصـغیر       و سوداء) یا و س

(اوقات). یا متصل به الف و نون زائد درعلم یا صفت باشد مثل:(سلیمان و سکیران) تصغیر(سلمان وسکران) در این مـوارد  

  حکم کلمه مصغر مانند قبل از حالت تصغیر آن است. 

سرحان و فنجـان ) کـه در اینهـا حـرف پـس از یـاء       شود مثل:( تبصره: با قید علم و صفت ، اسم جنس از قاعده خارج می

یهین می شود.  تصغیر مکسور می   شود مثل: سریحین و فنیجین و برهان که تصغیرش برَ

  تصغیر شمس =  شمیسۀ و تصغیر مفتاح = مفیتیح. » 1«ي  گزینه-48

شـود.   ب، و در یاء تصغیر ادغام مـی را مصغر کنیم که حرف سومش الف یا واو باشد، الف یا واو به یاء قل اگر بخواهیم اسمی

  شود.  یعنی در تصغیر (عصا وعجوز) (عصی و عجیّز) گفته می

  شودمثل: (مرَیم و جمیّل) در تصغیر (مریم و جمیل). و اگر حرف سوم اسم (یاء) باشد این حرف (یاء) در یاء تصغیر ادغام می
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شود کـه یکـی از دو    صبی) در موقع تصغیر در آن سه حرف یاء جمع میتبصره: آنچه بر وزن (فعیل) از ناقص باشد مثل: (

) می یاء آخر را براي تخفیف حذف می یبشود.  کنیم و مصغر آن (ص  

شوند مثـل:   گیرند تبدیل به (یاء) می حرف چهارمش (واو) یا (الف) باشد، براي اینکه ساکنند وبعد از یاء قرار می اگر اسمی

  صغر آنها (عصیفیرو مفَیتیح) است. (عصفور و مفتاح) که م

تبصره:افعل التفضیل از ناقص، از این قاعده مستثنی است مثل:(احلی و اشهی) که در تصغیر ما بعد یاء بـر حالـت مفتـوح    

  ماند مثل:(اشیهی و احیلَی). باقی می

  در مونث معنوي:

شود، یعنی در تصـغیر شـمس و    وف باشد ظاهر میاگر سه حرفی باشد در تصغیر آن (تاء) مونث مقدر ، در صورتیکه موص

  شود.  ارض (شمیسه و اریضه) گفته می

یّم ). اما چهار حرفی بدون تاء مصغر می   شودمثل مریم (مرَ

یب و نُعیل و عرَیس (براي زوجۀ) یع و حرَ ریس و د تبصره: از مونث معنوي این کلمات نادر است: (قُو  

  باشند.  و عرس) می که مصغر (قوس ودرع و حرب ونعل

جوارٍ اسم منقوص که اصل جواري (جمع جاري) اعرابش تقدیر است و ضاربی هم اصل ضاربونی کـه واو  »2«ي  گزینه-49

در آن مقّدر است.واب که از اسماء خمسه است ولی درصورت اضافه شدن به یاء مـتکلم اعـراب تقـدیري اسـت. در چهـار      

  موضع حرکات مقّدر است:

  م به الف مثل:(الفتی و یخشی).در معرب مختو

  ). در اسم مضاف به یاء متکلم مثل:(مررت بغالمی

  در معرب مختوم به واو بعد از ضمه یا مختوم به یاء بعد از کسره مثل: (یدعو القاضی).

.(   در آنچه حرف آخرش حذف شده است مثل: (قاضٍ و جوارٍ

ظهور حرکت بر الف متعذر است. و بر مضاف به یاء متکلم نیز تبصره: همه حرکات بر معرب مختوم به الف مقدر است زیرا 

مقدر است زیرا براي مناسبت با یاء همیشه باید مکسور گردد. و برمختوم به واو بعد از ضمه یا یاء بعـد از کسـره ،ضـمه و    

ادعو القاضـی)   شود ومقدر نیست مثل:(لن کسره مقدر است زیرا بر آنها سنگین است اما فتحه به خاطر خفت آن ظاهر می

کـه مختـوم بـه     شود.واسمی اما اگر واو ویاء بعد از حرف ساکنی باشد مثل:(دلووظبی) تمام حرکات اعراب بر آنها ظاهر می
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شود. و همچنین ضمه و کسره بـر آنچـه    شود زیرا با آن معامله صحیح می چنین واو ویائی باشد شبیه به صحیح گفته می

شود و (رایـت   است همانگونه که برغیر محذوفش مقدر بوده اما فتحه بر آن ظاهر می حرف آخرش حذف شده باشد مقدر

) گفته می شود.  قاضیاً و جوارِي  

  در جمع مذکر سالم مرفوع، که مضاف به یاء متکلم باشد، واو مقدر است مثل:(سجن ضاربی) که اصل آن ضاربوي بوده است.  

  نون رفع در دو موضع مقدر است:

  تاکید مثل:(هل تضربانَّ) که اصل آن (تضربانن) بوده است. قبل از نون 

  قبل از نون وقایه مثل:(هل تکرمونی) که اصل آن (تکرموننی) بوده است. 

  سکون وقتی مقدر است که بعد از آن ساکنی واقع شده باشدمثل:(ال تضرِبِ الرَجلَ) 

غالما القاضی) و (هوالء ذاکرو اسـم اهللا) و (مـررت بـابی    شود مثل:(جاء  تبصره:حروف عله لفظاً در التقاء ساکنین حذف می

  گذارند.  العالء) و تنها براي رفع اشتباه و التباس خطاً آنرا باقی می

  لیال بر وزن مفاعل (فعائل) و جمع مکسر است. » 2«ي  گزینه-50

  نیستند که غیر منصرف باشند.  اصل آن لیالی است فرسان (ان) زائد دارد ولی صفت نیست جمع است مستشفی و امضاء مونث 

آید مانند اساتذة تالمذة و افعل  صیغه منتهی الجموع اگر (تاء) تانیث داشته باشد منصرف به حساب می» 3«ي  گزینه-51

  در صورتی غیر منصرف است که مونث آن با تاء نباشد ارمل مونثش با تاء است پس منصرف است. 

منصرف شدن را ندارد درهر چه بر وزن فُعال و مفْعل از عـدد باشـد عـدل قیاسـی     موحّد شرایط غیر »  2«ي  گزینه -52

ثنی تا عشار و معشر که گفته مـی شـود جـاء القـوم احـاد و موحـد و ذهبـوا         و ثُتاء م دحوو م است و آنها عبارتند از: اُحاد

  پنج تا).خماس و مخمس یعنی واحداً واحداً (یکی یکی) وخمسۀً وخمسۀً  (پنج تا

  آید. اسم مختوم به ویه ي که به منزله نکره استعمال شده باشد. تنوین تنکیر به منظور فرق بین معرفه و نکره می»2«ي  گزینه- 53

شود. و براي نشان دادن آن حرکت آخـر کلمـه تکـرار میشـود. و      شود اما نوشته نمی تنوین نون ساکنی است که تلفظ می

پیونـدد مثل:(رجـلٌ وفتـی     نوین تمکین و آن تنوینی است که بـه اسـم معـرب منصـرف مـی     چهار نوع مشهور دارد:اول، ت

).دوم، تنوین تنکیر و آن تنوینی است که در آخر بعضی از اسمهاي مبنی می پیوندد وباعث فرق بین معرفـه بـودن    ورجالٌ

علم مختوم به (ویه) که به منزله نکـره  شود و در باب اسم فعل سماعی است مثل:(صه ومه وایه) و در  یا نکره بودن آن می

استعمال شده باشد قیاسی است مثل:(جاءنی  سیبویه وسیبویه آخر). سوم، تنوین مقابله و آن تنوینی است کـه بـه آخـر    

پیوندد مثل:(مومنات) زیرا این تنوین در مقابله نون در مـومنین اسـت. چهـارم، تنـوین عـوض و آن       جمع مونث سالم می
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شود. مثـل (قمنـا و حینئـذ سـافرنا)      که یا عوض از جمله است و در این حالت جز به (اذ) ظرفیه ملحق نمیتنوینی است 

یعنی (حین قمنا) و براي ایجاز و خوبی سخن جمله راحذف کرده اند و به جاي آن تنوین قـرار داده انـد وذال بـه خـاطر     

)است مثل:(کلٌ یندم) التقاء ساکنین مکسور شده است.و یا آن تنوین عوض از کلمه است  واي و این تنوین در (کلٌ وبعض

یهما ترید). و یا آن تنوین  یاً ترید ) یعنی (اَ ) یعنی (عن بعضهم) و (اهدي الیک اَ ) و (فرق بعضهم عن بعضٍ یعنی (کلٌ واحد

ین تنوین بـه جـاي دو   )،وا عوض از حرف است و این حالت در منقوص غیر منصرف است مثل:(جوارٍ و اُعیمٍ )تصغیر (اعمی

  آید. (یاء) محذوف آمده است و جز در دو حالت رفع وجر نمی

رود و بجل و قَد وقَط به معنی یکفی (کافی اسـت) بـراي    آمین به معنی استمع(بشنو) براي امر بکار می» 1«ي  گزینه-54

  روند. اسم فعل از نظر زمان بر سه گونه است.  مضارع بکار می

  ی است و آنها عبارتند از:آنچه به معنی ماض

  بطانَ به معنی (ابطأ)(آهستگی کرد). و سرعانَ وشکانَ به معنی (اسرع) (شتاب کرد) وشَتّان وهیهات به معنی بعد (دور شد).

  آنچه به معنی مضارع است وآنها عبارتند از:

)(به درد می عجه به معنی (اَتَوآه واو  ( وبجل وقَد وقَط به معنی (یکفی) وبخ به معنی (اتعجب یا آیم ).و اُف به معنی (اَتَضَجرُ

  معنی اتلهف). کنم).و زه به معنی (استحسن) و وا و واهاً و وي (به آیم و ستایش می امدح)(به شگفتی می

  آنچه به معنی امر است و آنها عبارتند از:

(پیشی گیر) و آمین به معنی استمع (بشـنو) و  الیک به معنی اعتزل (کناره گیري کن و دور شو). و امامک به معنی تقدم 

ل (مهلت بده) وصه به معنی اسکت (ساکت شو) و عندك ولدیک و دونک و هاك و هاء همه بـه معنـی    روید به معنی اَمهِ

کـن).  آور)(وهلم و هیا وهیت همه به معنی اسرع (شتاب  خُذْ (بگیر) و بله به معنی دع (ردکن) و حی به معنی اقبل (روي

ف (بازایست). ووراءك به معنی تـأخر (تـاخیر کـن). وایـه بـه       وارایتک به معنی اخبرنی (خبر ده به من).و مه به معنی اُکفُ

  آید) ومکانک به معنی اثبت (ثابت باش). معنی امض فی حدیثک (براي دلتنگی از حدیث یا فعل می

  ). گردد مثل:(نَزالِ و قَتالِ ووزن (فعال) به اینها افزوده می

باشند، وآنها اسماء افعالی هستند که در اول به عنوان اسم فعل وضع شده اند  :بعضی از اسماء افعال (مرتجل) می1تبصره 

  وبعضی از آنها جار و مجرور ویا ظرف ویا مصدرند همانگونه که دیده شد. 
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)که قیاسی است و از بی2تبصره  شتر افعال ثالثی منصرف نـام سـاخته   :همه اسماء افعال سماعی هستند به جز وزن (فَعالِ

  شود.   می

  الف (هزار) الفین (دو هزار). حکم عدد مرکب:»1«ي  گزینه-55

.(   با مذکر جزء اولش مؤنث و جزء دومش مذکر است مثل:(ثالثه عشر رجالً

  با مونث جزء اولش مذکر و جزء دومش مونث است مثل:(ثالث عشرة امراة).

باشند مثل:(احـد عشـر رجـالً و احـدي      اثنی عشر ) که با مذکر، مذکر و بامونث ،مونث میمگر یازده و دوازده (احد عشر و

  عشره امراه).

  هر دو جزء عدد مرکب مبنی بر فتحند:

شود. و جزء  پذیرد و نون آن مانند موقع اضافه حذف می مگر (اثنی عشر و اثنتی عشره)که جزء اول آنها اعراب مثنی را می

  ي اثنا عشر قلماً واثنتا عشرة دواة) و(قرات اثنی عشر فصالً و کتبت اثنتی عشره مقالۀ).دوم مبنی است مثل:(عند

) و (احدي و عشرون  : مونث واحد درعدد مرکب و معطوف (احدي) است. یعنی گفته می1تبصره  شود (احدي عشرة سیّدةً

  شود:(واحده و عشرون). امراة).و همچنین در معطوف چنین گفته می

ثالثه اُسد اسم مذکر است عددش باید مونث بیاید ثـالث سـفن و سـفینۀ مفـرد سـفُن و مونـث اسـت        » 4« ي گزینه-56

عددش باید مذکر بیاید و آمٍ مفردش مونث است باید عددش مذکر بیاید و طلحۀ مذکر است عـددش بایـد مونـث بیایـد.     

  عدد مفرد:

شـود   شود. اما با مونث ایـن حرف(تـاء) دیگـر افـزوده نمـی      فه میعشره) با مذکر (تاء) اضا –به آخر اعداد سه تا ده (ثالثه 

  مثل:(ثالثۀ رجال و ثالث فتیات).

  یک ودو (واحد واثنان) با مذکر ،مذکر ، وبامونث ، مونثند مثل:(رجل واحد و رجالن اثنان و امراة واحدة و امراتان اثنتان).

  ند:(مئۀ او الف صبی و مئۀ او الف فتاة).صد وهزار(مئۀ والف) در مذکر و مونث فقط یک لفظ دارند مان

شـود: (ثالثـۀ سـجالت وثالثـۀ      : مقصود دراینجا تذکیر و تانیث مفرد است نه تذکیر وتانیث جمع یعنی گفته مـی 1تبصره 

  طلحات) براي اینکه سجل و طلحۀ مذکرند. 

جه براي آن جایز است مثل: (ثالث : آنچه مذکر و مونث است یا در لفظ مذکر و در معنی مونث است درعدد دو و2تبصره 

  او ثالثۀ طرق) و (ثالث او ثالثۀ انفس).
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: اگر معدود اسم جمع یا اسم جنس باشد جایز است که آنرا به وسیله (من) مجرور کنیم مثل:(عنـدي ثـالث مـن    3تبصره

  الغنم) و (اربعۀ من القوم).

  آیند. کر سالم نمیکنند بر جمع مذ هایی که بر تانیث داللت می صفت»4«ي  گزینه-57

  کال: حرف ردع است. » 2«ي  گزینه-58

  شود = جامعی  جامعۀ و جامع و جامعات نسبتشان می» 3«ي  گزینه-59

شود = فَرَحـی و حضـور نسـبتش     شود= حسنی و فرح و فرح و فرحۀ نسبتشان می حسنۀ و حسنین و حسن نسبتشان می

  حضاري)شود = حضوري حاضر = حاضري وحضّار = حاضري ( می

حکم عدد مرکب این است که با مذکر جزء اولش مونث و جزء دومـش مـذکر اسـت مثـل ثالثـه عشـر         » 3«ي  گزینه-60

(أحدعشـر و اثنـی   (رجًال با مونث جزء اولش مذکر و جزء دومش مونث است) مثل:ثالث عشرة امراة. مگر یـازده و دوازده    

  مثل (احد عشر کوکبا و احدي عشرةامراة)باشند  عشر)که با مذکر، مذکر و بامونث، مونث می

  باید رأیت اربع عشرة امراة باشد.  3گزینه 

کند بلکـه در ایـن حالـت     اَن) اگر بعد از فعلی که داللت بر یقین قرار گیرد فعل مضارع را منصوب نمی»(2«ي  گزینه-61

نَّـه ال یرجـع مخفـف     مخفف از ان ثقیله است مثل:علمت اَنْ الیرجع اخوك که این جمله تقدیراً  چنین بوده است. علمـت اَ

  گردیده و اسم آن هم حذف شده است. 

گردد که قبل از آن نفـی محـض و طلـب محـض آمـده       منصوب می فعل مضارع به توسط فاء سببیه هنگامی» 2«ي  گزینه-62

ه قبل از آن نفی محـض آمـده باشـد    باشد هیو ابنا اسم فعل است فعل مضارع بعد از آن با فاء سببیه مرفوع است. (فاءسببیه) ک

  مثل: (ما انا مسی ء فاخاف)یا طلب محض مثل:(جود وافتسودوا) و (التقرب من الشر فَتَقَع فیه).

مقصود از نفی محض آنست که پس از آن چیزي نیامده باشد که باعث تاویل آن به اثبات باشد یا به وسیله (اال)نقض شده 

ثُنا) و(مااراك االتقوم فتعظُنا).و مقصود از طلب محض آنست که اسم فعل نباشد مثل:(صـه  باشد مثل:(ما تزال تاتینا فتحد

  فاَحَّدثُک) یا مصدر نباشد مثل:(سکوتاً فینام الناس) یا به لفظ خبر نباشد مثل: (رزقنی اهللا ما الفاتصدقُ به).

منه) یا به اسم مثل:(زید غیـر   (لیس االستاذ حاضراً فنستفیدنفی یا نفی به حرف است مثل:(لم یزرنا فنکرِمه) یا نفی به فعل مثل:

شود و ملحـق بـه آن اسـت مثل:(کانـک امیـر علینـا        قادم فنتظرَه ).و تشبیهی هم ك معنی نفی بدهد، به جاي آن استعمال می

  فنطیِعک) وهمچنین است تقلیل مثل:(قَلّما تاتینا فتحدثُنا).
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) یا نهی مثل: (التدن من النار فتحتِرقَ) یا استفهام مثل:(هل تسمع فاخبِرَك) طلب یا شامل امر است مثل: (ادرس ف ح تنج

به) یـا ترجـی مثـل: (لعلـه      یا تمنی مثل:  (لیت لی ماال فاجود ( ) یا تحضیض (هال تدرس فتحفظَ یا عرض (اال تدنو فتُبصرَ

  یسافر فیزورك).

شند، جزم آنها واجب است. و اگر هر دو فعل ماضی باشـند در  اگر جواب شرط و شرط دو فعل مضارع با» 3«ي  گزینه-63

محل جزمند و اگر شرط ماضی و جواب مضارع باشد جزم و رفع مضارع جایز است و ماضی محالً مجزوم اسـت. امـا رفـع    

مضارع بنابراین است که آنرا خبري براي مبتداي محذوف بدانیم و جمله جواب شرط است. و فرقـی نیسـت میـان اینکـه     

).  رط لفظاً ماضی باشد همانش او اغضب گونه که دیده شد یا اینکه از نظر معنی ماضی باشد مثل: (ان لم تزرنی اغضب  

تواند در آنها عمل کند مگر اینکه حرف جر یا مضاف باشـد و   همه اسماء شرط باید صدر کالم باشند ،پس ماقبل آنها نمی

شـود   گردند و فعل مضـارع پـس از آن مرفـوع مـی     الت شرطیت خارج میشود و از ح اگر چنین نباشد عمل آنها باطل می

) و (لیس ما یسرُّك یعجِبنی). جدی طلُبمثل:(ان من ی  

ضَربٍ مضاف الیه و مجرور است اَي مفعول مطلق نیابی و تَضْرِب فعل شرط و اضرِب جواب شرط مجزوم »2«ي  گزینه-64

. همه اسماء شرط مبنی هستند ب ) به خاطر حالت اضافه اش. و این اسماء اگر بعد از حرف جر یا مضـاف  لفظاً ه غیر از (اَي

قرار گیرند در محل جرند مثل:(عما تسال اسال) و (غالم من تضرب اضرب) و اگر داللت بـر زمـان یـا مکـان کننـد بنـابر       

الموت) و اگر این اسماء بر سر عملی  ظرفیت براي فعل شرط در محل نصبند مثل:(متی تقم اقم )و (اینما تکونو ایدر ککم

). و اگر بعد از آنها فعـل الزمـی   اضرِب ضربٍ تضرِب بیایـد، آنهـا مبتـدا بـه حسـاب       درآیند مفعول مطلق هستند مثل:(اَي

آیند وخبر این مبتدا فعل شرط و جواب آنست مثل:(من یذهب اذهب معه). و اگربعد از آنها فعل متعدي بیاید کـه بـر    می

اقع شده باشد مفعول به است مثل:(من تضرِب اضربه) یا آن فعل بر ضمیر آن واقع شده اسـت کـه در ایـن صـورت،     آن و

  درحالت اشتغال است مثل:(من یکرِمه زید اکرِمه).

بنابر این ادات شرط را جایز است در موضع رفع بنا براي ابتداء حساب کنیم یا در موضع نصب به فعل مضمري کـه فعـل   

  کند و این دو حال در اسماء استفهام هم هست.  پس از آن، آنرا تفسیر میظاهر 

مضمر درجواب طلب واجب شود مجزوم شود بجـز درحالـت نفـی بـه شـرط      » ان«فعل مضارع به خاطر »3«ي  گزینه-65

نظُرْك و صه اُحدّ ثْ ک. در باب جزم مضارع واجـب  اینکه جواب بدون فاء و واو مسبب ازماقبل باشد مثل اطلُب تَجِد ونزَالِ اُ

  نیست که طلب محض باشد.

  طلحۀ مذکر است و مبتدا است باید با خبر مطابقت کند طلحۀ قام صحیح است. اگر فاعل مفرد:»3«ي  گزینه-66
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مونث حقیقی متصل به فعل متصرفش باشد، واجب است که تاء تانیث متصل به فعل شـود مثل:(تعلمـت الفتـاه) و(تنـوح     

  الحمامۀ).

اگر مونث مجازي یا غیر متصل به فعلش باشد، یا فعل جامد باشـد ،حـذف یـا اثبـات (تـاء تانیـث) هـر دو جـایز اسـت          و 

) و (نعم و نعمت الجاریۀ) و بهتر است که تاء مونث آورده شود. و (سافر و سافرت الیوم هند (طلع و طلعت الشمس):مثل  

اعلش به وسیله قرار گرفتن (االو غیر وسوي) بین فعل وفاعل واضـح  در فعلی که منفصل از فاعلش باشد ، تجرید و افراد ف

) و (مازارنا االهی) و این به اعتبار معنی است.  می شود مثل:(ما قام االهند  

اگر فاعل ضمیر مونث باشد ، پیوستن (تاء) به فعل آن کلّیت دارد یعنی دراین مورد فرقی بـین مونـث حقیقـی و مجـازي     

  اشد و چه متصرف یکی است مثل:(الفتاه تعلمت) و (الشمس طلعت) و (هند لیست فی الدار).نیست وفعل چه جامد ب

  اگر اسم علم مذکري عالمت تانیث داشته باشد مثل:(طلحۀ و برکۀ) پیوستن عالمت تانیث به فعل آن جایز نیست.  

گـر فعلـی پـس از آن آنـرا     ك مضاف الیه و مجرور محالً صحیح است فعل هم جایز است حـذف شـود ا  »3«ي  گزینه-67

تفسیر کند مثل (اذا ابوك امرك بلزوم الرصانه فاطعۀ)که (ابوك) فاعل فعل واجب الحذفی است کـه (امـرك) آنـرا تفسـیر     

  کند و ذکر آن جایز نیست زیرا جمع تفسیر کننده و تفسیر شده با هم جایز نیست.  می

یک مفعول باشـد مفعـول اول نایـب فاعـل (الفقیـر) قـرار       اگر فاعل حذف شود وفعل متعدي به بیش از »4«ي  گزینه-68

الفقیـر  » 4«ي   ماند مانند کسی علی الفقیرَالسبۀً = کُسی الفقیرُ البسۀً در گزینه گیرد و بقیه مفعولها به حالت نصب می می

  مذکر است فعلش باید مذکر بیاید.

یت نایب فاعل شدن را داشته باشد یعنـی اسـناد بـه آن    گیرد باید صالح که نایب فاعل قرار می اي کلمه» 2«ي  گزینه-69

درست باشد مانند ضُرِب ضرب شدید که ضرب با وجود صفت اسناد به آن صحیح است صـیم آذار کـه آذار ظـرف اسـت     

بت ضربتانِ که نایب فاعل ضربتانِ  وعلم و مرَّ بِالبستانِ که مجرور به حرف جرّ نیز نایب فاعل می است حالت شود و در ضُرِ

  رفع با (ان) است اسناد به آن صحیح است چون مختص به بیان نوع فعل. 

عادل خبر مقدم است چون مبتدا محصور به االّ است درچهار مورد واجب است که خبر بر مبتـدا مقـدم   »2«ي  گزینه-70

  شود.

1- . اگر خبر ظرف یا مجرور به حرف جر و مبتدا نکره باشد مثل: عندي غالم  

  خبر اسم استفهام باشد مثل اینَ الطریقُ و کیف حالُک  اگر -2
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نَّما باشد مثل ما عادلٌ االاهللاُ. -3 الّو ااگر مبتدا محصور به ا  

ما:مبتدا ومرفوع محالً چون ماي تعجبی همیشه مبتدا واقع میشود و صدارت طلب است.در چهار مورد » 1«ي  گزینه -71

  واجب است که مبتدا برخبر مقدم شود:

تعجـب)   گر مبتدا کلمه اي باشد، که باید همیشه در آغاز جمله بیایـد یعنـی از کلمـات الزم الصـدارة باشـد، مثـل (مـاي       ا

مثل:(مااحسن الصدق) یا (کم خبریۀ) مثل:(کم عبید فی بیت ابی) یا اسماء شرط واسـتفهام مثـل:(من یکسـل یخْسـر) و     

لصدارة باشد مثل:(لَلموت فی رضااهللا خیرٌ من الحیاة) یامقرون بـه کلمـه   ،یامقرون به یکی از کلمات الزم ا1(من فی الدار) 

.( مرهد لُّنی علی مطلوبی فَلَهداي شبیه به کلمات الزم الصدارة باشد مثل:(الذي ی  

ر راسب مبتدا و مرفوع و اخوان مرفوع و فاعل سد مسد خبر است. وقتی صفت بعد از نفی یا استفهام قرا»2«ي  گزینه-72

گیرد و دراسم ظاهر ضمیر منفصل عمل کند، مبتدا است و مابعد آن به آن مرفوع و بی نیاز از خبر اسـت مثل:(مـا عـالم    

  اخوك باالمر) و (هل عارفٌٌ انتما بحالی).

ابـواه   شرط است در مرفوع به صفت که در معنی به آن اکتفا شود مثل:(ما کاتب اخواك) و اگر اکتفا به آن نشـود مثل:(مـا قـائم   

زید) از این قبیل نیست بلکه (زید) مبتداي موخر و(قائم) خبر مقدم و (ابواه) فاعل (قائم) است. اما اگر مرفوع آن ضـمیر مسـتتر   

  باشد مانند:(زید ال واقف و ال قاعد) خبر براي مبتداي قبل از آنست.  

م منسوب است. فقط اگر وصف مفعول باشـد  مقصود از وصف: اسم فاعل ، اسم مفعول، صفت مشبهه ، افعل التفضیل و اس

  مابعد از آن نایب فاعل و جانشین خبر است مثل:(هل معذور اخواك). 

جـالس غالمـاك)    نفی و استفهام یا به حرف است، همانگونه که گذشت ، یا به غیر آن مثل:(لیس منطلقٌ اخواك) و (کیف

ب بنـوك) کـه معنـی آن چنـین اسـت:(ما قـائم اال عبـداك)        وگاهی نفی تاویلی است مثل:(انما قائم عبداك) و(غیر ذاهـ 

و(ماذاهب بنوك) فقط وصف بعد از (لیس) مرفوع به آن است و اسم آن وفاعل بی نیاز از خبر است. و وصف بعد از (غیـر)  

  شود بنابر اینکه (غیر) مبتداست وفاعل وصف از خبر بی نیاز است. مجرور به مضاف می

اَفعلَنَّ که یمین مبتداي مـوخر اسـت در   مبتدا یمین »1«ي  گزینه-73 است و حذف است و جوباً دراصل فی ذمتی یمینٌ لَ

خبر حذف شده است و اصل آن کُلٌ انسان و فعله مقْترَنٌ معه ، اسـت کـه مقتـرن خبـر و محـذوف اسـت در       » 2«گزینه 

. خ ) است و اصل جمله لَعمرك قسمی خبر محذوف شده (قسمی» 4«ي  گزینه بر جایز است حذف شود اگر قرینـه  القومنَّ

  اي بر حذف آن باشد و این امر غالباً در موارد زیر است:

.(   بعد از (اذا) فجائیه مثل:(خرجت فاذا العدو ) یعنی (کامنٌ
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  شود که بپرسد (منْ عنْدك). یا در جواب استفهام مثل:(ابوك) که درجواب کسی گفته می

 کذلک.یا در غیر این دو مثل:(ابوك ناجِح واخوك) یعنی و اَخُوك  

  واجب است که خبر حذف شوداگر چیزي جانشین آن شده باشد و این موضوع در شش مورد است:

) یعنی (لعمرك قسمی قومنَّ   ). جواب قسم صریح مثل:(لعمرك لَاَ

و عدم حذف آن مراداز قسم صریح آنست که درغیر این استعمال نشود، واگر قسم صریح نباشد، خبر را میتوان حذف کرد 

.( فعلَنَّ   هم جایز است مثل:(عهد اهللا الفعلن) و (عهد اهللا علی لَاَ

. جواب (لوال) مثل:(لوال العدل لفسدت الرعیۀ) یعنی لوال العدل موجود  

وشرط آن اینست که خبر داللت بروجود مطلق کندو اگر داللت بر وجود مقید به صفت باشـد ، ذکـر خبـر واجـب اسـت      

  میر واقف لجلست).مثل:(لوالاال

  ظرف وجار ومجرور مثل:(االمیر عندك اوفی الدار) اگر وجود مطلق باشد.

حال ، در صورتی که صالحیت خبر بودن را نداشته باشد مثل:(ضربی العبد مسیئاً) یعنـی (ضـربی العبـد حاصـلٌ اذا کـان      

) و (افضل خیر تعمله و انت تخدم المصلحۀ).   مسیئاً

ست مگر اینکه مبتدا مصدر ومضاف به معمولش نباشد ، یا افعل التفضیل مضاف به مصـدر باشـد ،   حال بی نیاز از خبر نی

.( ّه و هو ساجدب من ر ما یکون العبد همانگونه که در دو مثال دیده شد. یا آنچه مؤول به آن باشد مثل:(اقرب  

  مخذولٌ تابعوك) عامل صفت که قبل از آن نفی یا استفهام باشد مثل:(اقائم اخواك ) و (ما

لُّ انسانٍ و فعله) یعنی (کل انسان وفعله مقتَرِنٌ معه).   عطف اسم بر مبتدا به (واو مصاحبت) مثل:(کُ

و شرط آن این است که (واو)صریحاً براي مصاحبت و به جاي (مع)آمده باشد و در این وقت مانند این است که گفته شود 

  د.شو (کل انسان مع فعله) که جانشین خبر می

هم افعال ناقص بصورت تام بکـار رفتـه انـد ولـی در      3و2تام است در گزینه » کن«فعل  1ي   در گزینه»4«ي  گزینه-74

دهند به خبري در گذشته. ومعنی  پس از افعال ناقصه است.معنی (کان) اتصاف آن چیزي است که از آن خبر می4گزینه 

است در صبح و ظهر و روز و شب و شامگاه. و معنی (لیس) نفی  (اصبح و اضحی و ظلّ وبات وامسی) اتصاف آن به خبري

است و معنی (صار) تحول و انتقال. ومعنی (مازال وما برح وما فتی وما انفک) مالزمت و پیوستگی خبر به مخبر عنه است 
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ار هـم اسـتعمال   وامسی واضحی وظلّ وبات) گاهی به معنی ص ومعنی (مادام) استمرار ودوام خبر است. عالوه بر این (کان

  شوند. می

شوند به غیر از (لیس و ما فتی و مازال) که مضارع آن (یزال)است. و  : افعال ناقصه به صورت تام نیز بکار برده می3تبصره 

اگر (کان) تام باشد به معنی (حدث و حصل) (واقع شد وحاصل شد) است. ظلَّ به معنی استمر دوام یافت.وبات به معنـی  

فرود آمد ، و امسی به معنی دخل فی المساء در شامگاه وارد شد و اصبح به معنی دخل فـی الصـباح در    نزل لیالً در شب

بامداد وارد شد.و اضحی به معنی دخل فی الضحی در نیمروز وارد شد و صار به معنی انتقل جابجا ومنتقل گردید و انفک 

ماند و در این حالت این افعال فقط فاعـل   قی باقی میبه معنی انفصل جدا شد و برح به معنی ذهب رفت و دام به معنی ب

)     گیرند و به فاعل اکتفا می می صـبحونَ مسـون و حـین تُ ) و (سبحان اهللا حین تُ کنند مثل:(و انما یقول للشی ء کُنْ فَیکونُ

  و(خالدینَ فیها مادامت السماوات واالرض) وباقی برین قیاسند. 

ناقصه (کان) محذوف که با اسمش محذوف است وجایز است که کان با اسمش بعد خیراً خبر براي فعل »3«ي  گزینه-75

از (ان) و(لو) شرطیه براي تخفیف حذف شود مثل ستُجازي انْ خیراً و انْ شرّاً، یعنی ان کان جزاوك خیراً و، الیامن الدهر 

 .   ذوالبغی ولو ملکاً، یعنی ولوکان ذوالبغی ملکاً

و باء حرف زائد است و نوع خبر مفرد است ومجرور نیست چـون جـایز اسـت در خبـر لـیس       بظالمٍ خبر»2«ي  گزینه-76

  حرف زائد (باء) اضافه شود.

خبر فعل (مقاربه) عسی بین آن و اسمش قرار گرفته است که مقترن به أنْ است در ایـن صـورت فعـل    »1«ي  گزینه-77

صـورتی  جایز است مثل:(کاد یسقط البیـت) امـا ایـن در     آید. تنها قرار گرفتن خبر بین آن و اسمش عسی تام بحساب می

است که مقترن به (اَن) نباشد ، که در این صورت آنرا باید تام حساب کرد نه ناقص و ناسخ مثل:(او شک اَنْ یذهب زید) که(ان) 

ان خبر آنهـا بـه (ان) و   و ما بعدش در تاویل مصدر و فاعل (اوشک) هستند و(زید)فاعل (یذهب) است. افعال مقاربه از جهت اقتر

  شوند: عدم اقتران آنها به چهار دسته تقسیم می

  اول آنچه اقتران خبر آنها به (ان) واجب است و آنها عبارتند از:(حري واخلولق). 

  دوم آنچه عدم اقتران خبر آنها به (ان) واجب است و آنها (شرع) و اخوات آن هستند. 

  و آنها عبارتند از: (عسی واوشک).سوم آنچه غالباً مقترن به (ان) هستند 

  چهارم آنچه غالباً مقترن به (ان) نیستند و آنها عبارتند از:(کاد و کرب).
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شود مثل:(یکاد البرق یخطـف ابصـارهم) و    تمام افعال مقاربه جامدند مگر (کاد و اوشک) که از آنها فعل مضارع مشتق می

  (یوشک الطالب ان ینجز علومه).

حینَ ندامۀٍ در اصل الت الحینُ حینَ نَدامۀ اسم (الت) حذف شده است شرط عمل (الت)(از حروف الت »3«ي  گزینه-78

شبیه به لیس) این است که اسم و خبرش از اسماء زمان باشند مثل:الحین و الساعۀ واآلن و غیر آنها و ناچار از حذف اسم 

 .   آن هستیم مثل الت ساعۀ ندامۀِ یعنی الت الساعۀ ساعۀَ ندامۀٍ

.اگر (ان) تخفیـف   هر گاه انْ مخفف گردد عمل آن باطل می»2«ي  گزینه-79 قریب شود پس باید بگوییم علمت أنِ الموت

  آید مثل:(انِ البدر لَطالع). شوند و الم ابتدا بر سر خبر می یابد، عمل آن را بهتر است لغو کنیم وهردو جزء مبتدا وخبر مرفوع می

اسم آن ضمیر شان و محذوف و خبر آن جمله است. در این حالت بر جمله اسمیه و فعـل جامـد و   اگر (ان) تخفیف یابد، 

  شود مثل:(علمت اَنِ الموت قریب) و (اعلم اَن لیس للصابر االالنصر). فعل متصرف داخل می

کی از حـروف نفـی   اما اگر بر سر فعل متصرف درآید ، فصل و جدائی بین آن وفعل به وسیله (قد) یا (سین) یا (سوف)یا ی

) و (یطربنی اَن سـوف تحـرز منصـباً     باید ایجاد شود مثل:(عرفت ان قد ینجح اخوك) و (بلغنی اَن ستعود من رحلتک غداً

.( ) و (تحققت ان لواستعنت بالحاکم لما ضاعت حقوقک) و (ظننت ان لم تصادف احداً   رفیعاً

شود یعنی ضمیر شان و خبر آن جمله اي است که بعـد از   میاگر (کان) تخفیف یابد مانند (ان) تخفیف یافته بر آن عمل 

شـود   آید. واگربر سر فعل متصرف درآید در ایجاب به وسیله(قد) و در نفی بـه وسـیله (لـم) فاصـله اي ایجـاد مـی       آن می

اَنْ لم یقم عمرو). اَنْ قد قام زید)و(کَ   مثل:(کَ

تر است و این اقتران به وسیله (واو)است که بین آن و عطف شود اما اقتران آن به اگر (لکن) تخفیف یابد عملش باطل می

). ولکن صدیقُک المسافرون مثل:(نجا اندازد. از نظر معنی می شده بر آن افتراق و جدائی   غَرِقَ

ب فی الکلیۀ یعنی هیچ دانشـجویی در   کند وقتی می الي نفی جنس کالً جنسیت را نفی می»1«ي  گزینه-80 گوییم الطال

  نیست چه دو نفر یا بیشتر.دانشکده 

ه متصل ) مبتدا و محالً مرفوع در بقیه گزینه ها (ها) اسم ان است » إنَّ»«1«ي  گزینه-81 از حروف مشبهه ها (ضمیر قص

ه نمی ه منفصل اینست که مبتدا باشد مثل:(هو الدین اساس التمدن) و    (هی الدنیا  و ها ضمیر  قص باشد. حکم ضمیر قص

  تمکر باهلها).

  دهد مثل:(وما هو من یأسو الکلوم). تواند از اسم (ما) باشدکه آن (ما) عمل لیس را انجام می چنین می و هم
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ه متصل و بارز باشد مختص (ان) و اخوات آن و افعال قلوب است مثل:(انهاالقناعۀ غنی)و(اخبـرت انـه    اگر ضمیر شأن و قص

) در جمله ظننته الداء وبیل باشد ضمیر شأن نامیده مییقوم االمیر) و(ظننته الداء و بیل) اگر ضمیر مذکر  شود مانند (ه  

)، (کَأَن) مخفف مستثنی هستند، که اسم آن دو واجب است که حذف شود.  )، (اَنْ   از اخوات (انَّ

) و اخوات آن در محل رفع و خبر آنست. و اما جمله پس از افعال قلوب در محل نصب و مفعـول ثـان   ی و جمله بعد از (انَّ

  ضمیر شان مفعول اول آن است. 

شرط خبر ضمیر شان اینست که جمله اسمیه خبري و متاخر از آن باشد و ضـمیري کـه بـه آن برگـردد در خبـر وجـود       

  نداشته باشد.

  آیند: می مقۀ مفعول مطلق ومنصوب که مرادف معنی اُحبک است الحب = المقۀ دوچیز به جاي مفعول مطلق مؤکد »4«ي  گزینه- 82

1-.   مرادف آن یعنی به معنی آن باشد قمت وقوفًا یا اُحبک مقۀً

آنچه در ماده واصل آن با آن شریک باشد مثل اسم مصدر آن مثل اغتسلت غسالًو اعطیتک عطاء یا مصدر فعل دیگري -2

.   باشدمثل تبتل الی اهللا تبتیالً

بعلت کثرت تکرار حذف شده است در اصل اتیت اهالً اهالً وسهالً مفعول به براي فعل محذوف است که » 4«ي  گزینه-83

آیـد   وطئت سهالً و در گزینه هاي دیگر احسن واَي وکلّ مفعول مطلق نیابی هستند.هفت چیز به جاي مفعول مطلق مـی 

  که مبین نوع یا عدد باشد:

  (کل وبعض) که به مصدر اضافه شده باشند مثل: (جد الطالب کلَّ الجد) و(مال بعض المیل).

.( ) و(طعنته رمحاً   عدد و وسیله مخصوص فعل مثل: (جلد المجرم خمسین جلدةً

.(   ضمیر مثل: (علمتک تعلیماً ال اعلمه احداً

  صفت مثل: (خاطبته احسنَ خطاب).

.(   نوعیت یا شکل آن مثل: (یموت الکافر میتۀَ سوء ویعیش المومن عیشۀَ راضیۀَ

  اشاره مثل: (اکرمته ذلک االکرام).

). تفهامیما و اي اس اًتعاشرْ اعاشرْ و (اَی (ب ب اطلُ ) و(ما تطلُ رتسیر س یا شرطی مثل: (ما فعلت) و (اَي  

  گردد. شوند، همانگونه که مصدر به خاطر نیابت منصوب می تبصره: همه این ها بنابر مفعول مطلق بودن منصوب می

.فعل   سیراً مفعول مطلق براي فعل محذوف که وجوباً ح» 1«ي  گزینه-84 ذف شده است که در اصل ما انت االتسـیر سـیراً

  نصب دهنده مفعول مطلق در پنج جا حذفش واجب است:
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  اگر مصدر بدل از فعلش باشد مثل:(قیاماً القعوداً ) یعنی (قم ال تقعد).

ل:(ضـرباً  تبصره:واین امر در طلب قیاسی است در حالی که امر یا نهی یادعا یـا اسـتفهام بـراي تـوبیخ وتعجـب باشـد. مث      

) و(سقیاً و سعداً ورعیاً لرجال الخیر) و(تّباً وسحقاً وجدعاً لرجال السوء)و مانند:(الؤماً و انت کریم  الجانی) و(اجتهاد االتکاسالً

شود مثل گفتاري کـه در وقـت تـذکر نعمـت      الحسب) و(اسجناً و قتالً واشتیاقاً و غربۀ).اما در خبر بسیار کم استعمال می

) ودر وقت تذکر شـدت وسـختی (صـبراً الجزعـاً) و در وقـت ظهـور موضـوع شـگفتی         شود ( گفته می حمداً و شکراً الکفراً

) و در وقت فرمانبرداري (سمعاًوطاعۀ) ودر وقت خطاب به کسی که از او راضی هسـتیم (افعـل ذلـک کرامـۀً و      انگیز(عجباً

) و در وقت خطاب به کسی که به اوغضب کرده ایم (ال افعل ذلک ).اگر به وسیله آن تفصـیل عاقبـت    مسرّةً الکیداً وال هماً

.(   ماقبل آن آورده شود مثل:(الناس یجاهدون للموت اما خالصاً و اما هالکاً

    وقتی مصدر مسند به اسم ذات مکرر شده باشد یا محصور گردیده و یابر آن مصدري عطف شده باشـد مثـل:(الغالم بکـاء

) و (ما انت االسیراً) و(المریض  اگر مصدر براي خودش مؤکد باشد و آن عبارتست از مصدري که بعد از بکاء.( الاکالً وال شرباً

). اَلف علی اي واقع شده باشد که تحمل غیر آنرا نکند مثل: (له جمله ) و (له المیراث شرعاً   عرفاً

  حقاً). اخی (انتوقتی مصدر براي دفع چیزي بیاید که در جمله قبل از آن آمده واحتمال مجاز داشته باشد مثل: 

فقط در افعال قلوب جایز است کـه فاعـل و مفعـول دوضـمیر متصـل باشـند بـراي یکـی بایـد ضـربت           »3«ي  گزینه-85

  از افعال قلوب است. 4و2و1الشارع باشد گزینه هاي  فی ایامی

بصورت یافتی نَزاعِ  بین اسم فعل و مفعول فاصله افتاده است که این غیر مقبول است. باید 1ي  در گزینه»3«ي  گزینه-86

زیرا معمول اسم فعل قبل از آن آمده است و این درسـت نیسـت حـذار زیـداً درسـت اسـت در        2ي   علیاً ،باشد درگزینه

  هیهات اسم فعل والعدو فاعل باید مرفوع باشد.  4ي   گزینه

) باید منصوب باشد. همچنین در »3«ي  گزینه-87 اسم فاعل بدون (ال) براي عمـل  القوم مفعول به براي شبه فعل (حاضّاً

کردن در مفعول به ، شرط است که به ماقبلش تکیه واعتمادي داشته باشد تا آنرا تقویت کند.و این تقویت به چند حالـت  

است:اول اینکه بعد از نفی بیاید ولوتاویل شود مثل:(مـا شـاکر السـوقَ االمـن راجـت بضـاعته) و (انمـا منغصـۀ المصـیبۀ          

بعد از استفهام لفظی یا مقدر بیاید مثل:(امنجزون انتم مواعید کم) و(مهین زیـد عمـراً ام مکرَمه).سـوم    عیشی).دوم اینکه 

اینکه خبر مبتدائی در حال باشد مثل:(الحق ناصر ذویه) یا در اصل مثل:(ان الحق ناصـر ذویـه).چهارم اینکـه صـله باشـد      

) یا حال باشـد  مثل:(قابلت الذي ناشرةٌ تالیفُه اضواء الهدي) یا صفت  باشد مثل:(سمعت طالباً ملقیاً علی اقرانه اسئلۀً مفیدةً
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)یعنی (کـم         مثل:(خطب هذا االدیب حاضاً القوم علی الوئام) یا نعتی براي منعوت مقـدر باشـد مثـل:(کم قائـل لـک سـوءاً

) براي اینکه آن اسم فا ).پنجم اینکه بعد از حرف ندا قرار گیرد مثل:(یا طالعاً جبالً عل تکیـه گـاهش نـداي موصـوف     رجلٍ

  محذوف است و تقدیر آن یا رجالً طالعاً بوده است. 

  صخر صفت مشبهه و معمول آن قلب و مرفوع است بخاطر فاعلیت»2«ي  گزینه -88

توانـد ماکُنّـا شـاکري الـنعمِ االلهیـۀِ       اگر اسم فاعل بدون الف و الم وفعل بر زمان ماضی داللت کند نمی»3«ي  گزینه-89

  شود.  امل باشد در این صورت به ما بعد خود اضافه میع

شرط عمل در اسم مفعول این است که وزن اصلی خود را از دست نداده باشـد و اگـر چنـین عمـل آن     »2«ي  گزینه-90

گوییم جریح اخوها بنابر اینکه خبـر مقـدم اسـت و اخـوه      گوییم مررت برجلٍ جریح اخوه بلکه می شود یعنی نمی باطل می

  داي مؤخر.  مبت

» 2«ي  متعجب ضـمیر ومعرفـه اسـت در گزینـه    » 1«شرط متعجب منه اینست که معرفه باشد در گزینه »1«ي  گزینه-91

توانـد   بین صیغه تعجب و معمول آن فاصله افتاده است که مقبول نیست فقط جار و مجرور مـی » 3«ي   نکره است در گزینه

  باشد.   (لقاء) فاعل براي فعل تام یکون می» 4«ي  گزینه بین صیغه تعجب و معمول آن فاصله بیندازد در

  شرط متعجب منه اینست که:

.(   معرفه باشد مثل:(ماالذَّ الثمرَ

  یا نکره مختص مثل:(ما اسعد رجالً یخاف اهللا).

  اش. گوییم (مااحسن رجالً) براي عدم فائده اما اگر نکره مبهم باشد درست نیست که متعجب منه  باشد یعنی نمی

یشک المریض األلـم فمـا    اگر دلیلی بر متعجب منه وجودداشته باشد حذف آن چه منصوب باشد و چه مجرور و جایز است مثل: (لم

کان اصبر) یعنی اصبره. و(اسمع بهم و ابصر) یعنی اسمع و ابصربهم.دو صیغه تعجب باید در صدر کالم باشند ومعمول آنهـا بـر آنهـا    

آید مگر ظرف و مجرور به حرف که متعلـق بـه فعلنـد     ین دو فعل تعجب و مفعول آنها فاصله اي نمیشود. و همین گونه ب مقدم نمی

.(اقبح به ان یکذَّب) و (َّقصدما احسن بالرجل ان ی) :مثل  

جایز نیست بگوییم ما احسن بمعروف امراً و ما احسن عندك جالساً زیرا مجرور و ظرف متعلق به فعل نیستند بلکه متعلق 

  مفعولند. به 
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بینیم مثل گفتـار حضـرت علـی     و گاهی در کالم فصیح عرب هم جواز فصل بین دو فعل تعجب و معمول آنها را با ندا می

). اگر در گذشته تعجب را بخـواهیم (کـان) زائـد را     علیه السالم که می فرماید: (اعزز علی ابا یقظان ان اراك صریعاً مجندالً

  ثل: (ماکان احسن الریاض).افزائیم م بین (ما) و(افعل) می

به علت عطف واجب است در بقیه ها گزینه ها اضمار واجب نیست.  1اضمار فعل نصب دهنده در گزینه »1«ي  گزینه-92

تحذیر آگاه کردن مخاطب است از امر ناپسندي تا اواز آن دوري کند مثل: (ایاك والشرَّ) و اغراء آگاه کردن مخاطب اسـت  

)تحذیر یا به لفظ (ایاك) و فروع آنست یا به غیر آن: بر امر پسندیده اي تا آنرا انجام دهد مثل: (الوفاء  

واگر به (ایاك) باشد نصب محذر منه به فعل پنهانی واجب است، چه به آن عطف شده باشد چه نشده باشد مثل: (ایاك و 

.( یا (ایاك الکذب (الکذب  

ا مکررشده باشد پنهان شدن فعل نصـب دهنـده واجـب اسـت مثـل:      و اگر به غیر (ایاك) باشد ومحذر منه به آن عطف ی

)و اگر عطف و تکرار در آن نباشد می الموت و (الموت( ک و االسدتـوان   توان عمل آن را پنهان کرد مثل: (االسد) و می (نفس

  آنرا ظاهر کردمثل: (احذر االسد).

).تقدیر در مثالهاي فوق چنین است: (ق نفسک واحذر الکذب او ا او الموت السد  

  همچنین در محذر منه به (ایاك) جر به (من)جایز است (ایاك من الکذب).

تکذب) یعنـی (ایـاك    اگر (ایاك) بر سر فعل درآید.پنهان کردن (من)جاره و اقتران فعل به (ان) واجب است مثل:(ایاك ان

  من ان تکذب).

) یا معطوف بر  اك میاحکام اغراء مانند احکام تحذیر است مگر اینکه به غیر ای باشد. اسم مغري به مفرد است مثل: (الوفاء

  آنست مثل: (اخاك و االحسانَ الیه). یا مکرر مثل:(اخاك اخاك).

شود و پنهان کردن آن با عطف و  تبصره: اسم مغري به فعل پنهانی که تقدیر آن در جمیع حاالت (الزم) است منصوب می

  گونه که در تحذیر بود.  است همانتکرار واجب و با غیر این دو حائز 

) ن     االسـد اگر (محذر منه) مکرر یا معطوف بر آن باشد، رفع در آن بنابر تقدیر مبتداي محذوف جایز است مثـل: (االسـد

.( یا بنابر تقدیر خبر محذوف یعنی (فی طریقک االسد .(هذا االسد) یعنی  

ضمیر غایب مخصوص واقع است که  1شود در گزینه  مرفوع می ایها اسم مخصوص است که کلمه بعد از»3«ي  گزینه-93

  اسم مخصوص باید منصوب باشد یعنی بنی هاشم واالیرانیین باشد.  4و 2ي  صحیح نیست در گزینه
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یها الفتی) یعنی از بین جوانان مـن شخصـاً    شرط مخصوص این است که بعد از ضمیر متکلم قرار گیرد مثل:(انا افعل کذا اَ

گیرد:(سبحانک اهللا العظیم) اما بعد از ضمیر غائب و بعد از اسـم   کنم. و گاهی بعد از ضمیر مخاطب قرار می را میاین کار 

تـوان   گوییم:(بهم معشرَ العرب ختمت المکارم) به نصب معشر بنابر اختصاص، اما مـی  گیرد یعنی نمی ظاهر هرگز قرار نمی

  آنرا بنابر بدل بودن مجرور ساخت. 

تـوان آنـرا بنـابر تبعیـت مجـرور سـاخت. اسـم         شود:(بزید العالم تقتدي الناس)به نصب العالم اما می ته نمیو همچنین گف

  مخصوص بر سه نوع است:

  اول معرفه به (ال) مثل:(نحن العرب نرعی الذمم).

معرفـه بـه ال    دوم مضاف به معرفه به ال مثل:(انتم معاشرَ الفضل تجودون علی البائسـین) یـا بـه معرفـه دیگـري غیـر از      

  مثل:(نحن بنی ضبۀَ اصحاب الجمل).

یها الشجاع یعولُ فی القتال). یتَها مثل:(علی اَ یها و اَ   سوم اَ

  آید مثل:(بنا تمیماً یستنسر البغاث). و به طور نادر علم هم می

تند که این اخص وجوباً محـذوف اسـت و الزم   تبصره:اَیها و اَیتُها مبنی بر ضم و در محل نصب بنابر مفعول بودن به (اَخَص) هس

  کنیم.   محلی به ال بیاید وآنرا براي اتباع از اَیها و اَیتها مرفوع می است که پس از آنها اسمی

  جمله اختصاص از فعل محذوف و اسم مذکور تشکیل شده است و بنابر حال بودن در محل نصب است. 

کم اقرضته واجب است چون کم خبریه از الفاظی اسـت کـه در ماقبـل خـود      رفع مشغول عنه در زمیلک»2«ي   گزینه-94

  توان به عنوان مبتدا مرفوع گردد و به عنوان مفعول منصوب گردد و نصب آن جائز است.  کند. معلّمۀ می عمل نمی

نـد آنسـت در   صبور هم مان 4ي  شکور صیغه مبالغه از اوزان مشترك میان مونث و مذکر است در گزینه»2«ي  گزینه-95

  نفس مونث مجازي است باید نفساً بغیۀً باشد بغیۀً صفت است و نفس موصوف.  2ي   گزینه

عمرُ فاعل براي شبه فعل قصیراً و منادي شبه مضاف است. منادي بر سـه نـوع اسـت:مفرد و مضـاف و شـبه      »1«ي  گزینه-96

  مضاف.

نی و جمع هم جزو این دسته هستند. اما شبه مضـاف  مقصود از منادي مفرد آنست که مضاف و شبه مضاف نباشد که مث

که چیزي با تمام معنایش غیر از راه صله و اضافه متعلق به آن باشد و این تعلق گاهی بـه عمـل در    عبارتست از هر اسمی

) یـا در مجـرور مثل:(یـا راغبـاً فـی العلم      )یا در مفعول مثل:(یا محرِزاً مجداً هیـا در عطـف   فاعل است مثل:(یا حسناً و جه(

.(   مثل:(یا ثالثۀ و ثالثین رجالً
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  مناداي مفرد:

). اگر نکره غیر مقصوده باشد یا نکره مقصوده موصوفه لفظاً منصوب می   شود مثل: (یا رجالً) و (یا مومنین) و (یا رجالً عالماً

ته است مثل: (یا یوسف) و(یا و اگر علم یا نکره مقصوده غیر موصوف باشد بناي آنها بر رفعی است که قبل از ندا بودن داش

  رجل) و(یا رجالن و رجال ویامومنان و یا مومنات).

) و(یا ملکاً یحب العلماء) و(یـا   نکره مقصوده به نکره مفرد یا به جمله یا به شبه جمله وصف می شود مثل: (یا رجالً حکیماً

  تلمیذاً فی المدرسه).

از ندا مبنی بوده است مثل:یا هذا ضمه بر حرف آخـر آن مقـدر اسـت    گیرد چیزي باشد که قبل  اگر آنچه موردندا قرار می

  زیرا به حرکت بنا مشتغل است. 

). اگر منادي مضاف یا شبه مضاف باشد لفظاً منصوب می علُهو(یا جمیالً ف (العلم یا مصباح) :شود مثل  

ایز است ولی یا سـیّد غلـط اسـت یـا     در مناداي مضاف به یاء متکلم اثبات یاء متکلم به صورت ساکن ج»1«ي  گزینه-97

 یو یا مکرم یصحیح است. منادي مضاف به یاء متکلم: قاض  

اگر صحیح االخر باشد در آن پنج وجه جایز است: اول حذف یاء متکلم است کـه بـه جـاي آن کسـره اي در آخـر کلمـه       

) و دوم اثبات یاء می دیو(یا  افزایند واین استعمال زیاد است مثل: (یا س ( يدیمتکلم به صورت ساکن یا مفتوح مثل: (یا س

). سوم قلب آن به (الف) بعد از آنکه کسره را تبدیل به فتحه نمـودیم مثـل: (یاسـیّدا). چهـارم حـذف الـف وبـاقی         يّدیس

).پنجم اثبات حرف یاء و افزودن الف پس از آن مثل: (یاعبدیا). ّدیگذاشتن فتحه مثل: (یاس  

) تا اما اگ یو (یا قاض ( ر منادي معتل االخر باشد تنها یک وجه در آن جایز است وآن اثبات یاء مفتوحه است مثل:(یاموالي

: این کار مقیدبه اضافه معنوي است ، بنابر این اگر مضاف به یاء متکلم وصـف یعنـی   1دو ساکن با هم جمع نشوند.تبصره 

) و(یـا   آن جز اثبات (یاء) ساکن یـا مفتـوح جـایز نیسـت مثل:(یـا مکرمـی      اسم فاعل یا مفعول یا صفت مشبهه باشد ، در

یمکرم .(  

احمـد عطـف بیـان    4ي   عبداهللا بدل از (ابا) که منصوب است و تابع آن در اعراب ودر گزینه 3در گزینه »3«ي  گزینه-98

خالد باید مرفوع باشد واخو بـدل از   2 ي  ازفتی باید مرفوع باشد چون فتی مناداي نکره مقصوده ومرفوع است و در گزینه

زیر است و مناداي مضاف است به تبعیت از آن باید منصوب باشد یا زید اخانا. اگر تابع منادي نعتی باشد براي اوو مضاف 

بدون (ال) باشد نصب آن واجب است مثل:(یا زید رسولَ السالم) واگر مضاف مقرون به (ال) باشد یا مقرون به (ال) وبدون 
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اضافه باشد ، رفع آن ازنظر مراعات لفظ و نصب آن براي مراعات محل جایز است مثل:(یا علی الکریم او الکریم االب) و(یا 

.(   علی الفاضلُ او الفاضلَ

بطـرس) و(یـا زیـد     سـمعانُ  اما اگر تابع منادي بدل از آن باشد ، حکم آن حکم منادائی است که بنفسه مستقل باشد مثل:(یا

  گویند (یا بطرس ویا اخانا ویا عبداهللا). (یا ابابکر عبداهللا) همانگونه که میاخانا) و

  گوییم: (یا زید و بشرُ) و (یا عبداهللا و خالد). آید یعنی می و معطوف بدون (ال) بنفسه تحت این حکم در می

مانیون اجمعـون و اجمعـین) و(یـا    : وتاکید و عطف بیان و معطوف مقترن به (ال) مانند نعت هستند مثل: (یا عث1تبصره 

). مگر اینکه تابع مقصود به ندبه باشد و آن فقط تابع (اي) است وتابع اسم اشـاره اي کـه    ) و (یا سیبویه الخلیلُ فتی احمد

  دانید براي آنها رفع تعیین شده است. براي وصل به نداي آن وضع شده باشد که در این حالت همانگونه که می

ي که در آخر تابع است به درستی عالمت رفع آن نیست، براي اینکه متبوعش معرب نیست بلکـه مبنـی   : ضمه ا2تبصره 

است و براي مشاکلت بین تابع و متبوع چنین شده است. وتابع در اینجا به فتحه مقدر منصوب است و حرکت شـبیه بـه   

  آن مانع ظهورش شده است. 

این (ابن) مضاف به علم باشد، بنابر اصل ضم در آن جـایز اسـت و بنـابر اتبـاع     : وقتی منادي به (ابن) وصف شده باشد و3تبصره 

شود مثل:    (التخف یایوسف بنَ داود). و وقتی (ابـن) بـین    فتح آن، و این براي تخفیف در آنست زیرا در استعمال زیاد وارد می

  دو علم واقع نشود ضم منادي واجب است مثل: (یایوسف ابنَ اخی).

) و  : ا4تبصره گر منادي مضاف یا شبه مضاف باشدتوابع آن همه منصوبند. چه مفرد باشد و چه غیر مفرد (یاعبداهللا العاقـلَ

  (یا عبداهللا صاحب بطرس).

  ي  قبلی آمده است.  یا جواد ابنَ اختی عجل صحیح است توضیحات کافی در گزینه»1«ي  گزینه-99

بکار نرفته است. استغاثه عبارتست از نداي شخصی   2کدام در گزینه مستغاث سه وجه دارد که هیچ » 2«ي  گزینه-100

گوینـد و از   براي اعانت وکمک غیري مثل: (یا لزید لعمرو).تبصره:کمک کننده را مستغاث و کمک شده را مستغاث له مـی 

مسـتغاث لـه   شود حذف آن یا حذف مستغاث جایز نیست مـا حـذف    حروف ندا تنها حرف (یا) براي استغاثه استعمال می

  جایز است. 

  مستغاث سه وجه دارد:

  اول آنکه مجرور به الم مفتوح است مثل: (یا لَزید للمظلوم).

.(   دوم آنکه به الف ختم شده است مثل: (یا قوما للمظلومِ
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ر و محـالً  سوم اینکه به حال خود باقی بماند و مانند منادي با آن عمل شود مثل: (یا قوم للغریق). و مستغاث لفظاً مجـرو 

  منصوب است. 

: مستغاثی که لفظاً مجرور به الم مفتوح باشد مانند منادي محالً منصوب است و از این جهت اگر منعـوت شـود جـر نعـت     1تبصره 

  للمنکوب). یا الشجاع براي تبعیت لفظ ونصب آن براي تبعیت محل جایز است مثل: (یا لزید الشجاعِ

  گردد.   شود و مرخم هم نمی ر نمی: مستغاث جز به (الم) مجرو2تبصره 

حکم مستغاث له اینست که به الم مکسور مجرور شود مثل: (یا لذوي المروءة للبوساء). مگر اینکه ضمیر باشد که در ایـن  

  شود بجز در یاء متکلم مثل: (یالزید لک)(لعمرو لی). حالت مفتوح می

  که به (من)مجرور شود مثل: (یا لالبطال من العتاةالمفسدین).و اگر استغاثه بر مستغاث له باشد نه براي آن ، جایز است 

شرط اسم مندوب این است که معرفه معین باشد مثل (علَم) و(من) موصول به صله مشهور ومضاف به »3«ي  گزینه-101

 4در گزینـه  معرفه که واضح کننده باشد مثل وا عبداهللا و وامن ذهب ضَحیۀ الواجب و وامن غضب قبلۀ المسلمین االولـی  

مندوب باید به حالت خود باقی بماند یعنی وا یوسف (مبنـی   1ي  اصالً از ادات داللت کننده به ندبه نیامده است در گزینه

  بر ضم).

  ابتغاء: مفعول و منصوب و معروف: مضاف الیه و مجرور غرض: مضاف الیه و مجرور است. » 1«ي  گزینه-102

 1ي   نصوب است چون جانشین ظرف شده است بعلت داللت بر جزئیت در گزینهنصف مفعول فیه و م»3«ي  گزینه-103

هاي مکان و زمان داراي معنی (فی) نباشد حکـم   یوم مبتدا و مرفوع است. اگر اسم 4و 2یوم فاعل ومرفوع است در گزینه 

) یا فاعل یـا   توانند مبتدا و خبر شوندمثل:       (یوم آنها مانند حکم سایر اسماء متصرف است یعنی می مبارك االحد یوم

.( بنی یوم الحرَّ   مفعول به شوند مثل: (عذَّ

فیـه) زیـرا    مثل:        (یـوم الجمعـۀ صـمت    : اگر ضمیري به جاي ظرف بکار رفته باشد ذکر با ضمیر واجب است3تبصره 

الجمعه صمته) ضمیر مفعول بـه اسـت. و    گرداند. و اگر حرف ذکر نشود مثل:         (یوم اضمار چیزها را به اصولش برمی

  هاي متصرف است.  ها فقط در ظرف همه این

  گردد.  شود و مانند آن منصوب می شش چیز جانشین ظرف می

  مصدر مانند: (جئتک طلوع الشمس) و (خیم العسکر قرب المدینۀ). 

.(   وصف مانند: (نمت طویالً
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  عدد مانند: (سرت خمسۀَ ایام).

).اسم اشاره مانن   د: (وقفت تلک الناحیۀَ

ت کُلَّ النهار). شَیآنچه داللت بر کلیت آن بنماید مثل: (م  

.(   آنچه داللت بر جزئیت نماید مثل: (مشَیت نصف میلٍ

فائضـاً حـال وصـاحب آن مفعـول فیـه اسـت        1شیباً در این گزینه تمییز و منصوب است ولی در گزینه » 4«ي  گزینه-104

و منصوب صاحب آن الریح و زاجراً حال مفرد و منصوب است. صاحب حال باید فاعـل یـامفعول یـامجرور    شمالیۀً حال مفرد 

) و (یلذ لی صوغُ الکالم فصیحاً).   باشد مانند: (وقف العالم خاطباً فی القوم) و (شربت الماء صافیاً

ط لفظی بنابراین (العالم) درمثـال  : فرقی نیست بین اینکه صاحب حال فاعل یا مفعول لفظی ومعنوي باشد یا فق1تبصره 

اول فاعل لفظی ومعنوي است. و(الماء) در مثال دوم مفعول لفظی ومعنوي است و (الکالم) در مثال سوم مفعـول معنـوي   

است نه لفظی. و همین گونه تفاوتی نیست میان اینکه فاعل معنوي باشد نـه لفظـی مثـل: (الصـدیق) در (سـرنی قـدوم       

.(   الصدیقِ غانماً

) یـا مفعـول مطلـق مثـل: (ضـربت       2ره تبص : فرقی نیست بین اینکه مفعول، مفعول به باشد مثل: (اجتنب الریح شـمالیۀً

) یا مفعول معه مثل: (سرت  )یامفعول فیه مثل: (صمت الشهرَ کامالً الضرب شدیداً )یا مفعول له مثل: (هربت للخوف مجرداً

.(   والنیلَ فائضاً

ه صاحب حال مجرور به حرف جر باشد مثل: (مررت بزید راکباً جواداً )یا به مضاف. اما حال : و فرقی نیست بین اینک3تبصره 

کنـد تـا صـاحب حـال درمعنـی       شود مگر اینکه مضاف مصدر یا وصفی باشد که مانند فعل عمل می از مضاف الیه آورده نمی

باً) و اگـراین امـر ممکـن نباشـد ایـن کـار       فاعل یا مفعول باشد مثل:(فرحت بدرسِ اخیک مجتهداً) و (هذامؤدب التلمیذمـذن 

ممنوع است مگر اینکه مضاف جزئی از مضاف الیه باشد مثل: (یعجبنی وجه سیدي متبسماً) یا مانند جزئی از آن باشـدمثل:  

  (افادنی وعظ الخطیب زاجراً).

پیونـدد مثـل      کند مـی  رت داللت مییا لهالیلۀً که به اسماء مقادیر در نصب تمییز آنچه بر مماثلت و مغای» 3«گزینه -105

)یا تعجب مثل یالها لیلۀً و یا آنچه از ممیز آن متفرع شده باشد ماننـد (لـی   (من ) و(مالنا غیرك سنداً خـاتم   لنا بمثلک بطالً

) اربعین حال غیر موول به مشتق به علت داللت بر عدد می تواند حال استعمال شود طیناً حال جامد غیـر مـوول بـه     ذهباً

تواند حال واقع شود صبراً حال موول به صفت که اصل آن قتلته صابراً است. اگر اسم  کند می فق چون برفرع داللت میمش
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جامدي بر هیئت وشکل داللت کند جایز است که به صورت حال در جمله استعمال شود وفرقی نیست بین اینکـه مـؤول   

) یا  ). غیر مؤول باشد مثل: (لبست خاتمیبه مشتق شود مانند: (کر زید اسداً) یعنی (شجاعاً   ذهباً

  شود: جامد مؤول به مشتق در پنج موردبه صورت حال استعمال می

) اگر داللت بر باب مفاعله کندماننـد: (سـرت معـه     ) یعنی (شجعاناً اگر داللت بر تشبیه کند مانند: (رأَیتُهم فی الوغیِ اُسداً

.(   جنباً الی جنب) یعنی (متساندینِ

).اگر دال   لت بر تربیت کند مثل: (ادخلوا رجالً رجالً) یعنی (مترتبِینَ

.(   اگر داللت بر تفضیل کند مثل: (علمته النحو باباً باباً )یعنی (مفصالً

.( )یعنی (مسعراً   اگر داللت بر تسعیر کندمانند: (بعته الجوخ ذراعاً بدینارٍ

  شود: جامد غیر مؤول به مشتق در شش مورد به صورت حال استعمال می

.(   اگر حال موصوف باشد مثل: (فتمثل لها بشراً سویاً

  اگر داللت بر عدد کند مثل: (جاء وقت االنس اربعۀَ ایام).

.(   اگر نوع صاحبش را بیان کند مثل: (اشتریت الساعه فضۀً

  اگر فرع آن باشد مثل: (تصوغون الحدید سیوفاً و تقطعون االشجار اخشاباً ).

) یعنی (الذي اصله من رخام).اگر داللت بر اصالت کند    مانند: (تعبدون من نحت رخاماً

.(   اگر داللت بر حالتی کند که در آن تفضیل باشد مانند: (زید فتی احسن منه غالماً

) را بهتـر     1تبصره  ) و(زیـد عنتـرةٌ شـجاعۀً ) و(طلع بغتۀً) و(قتلته صبراً : مصدرهاي منصوب در جمله هاي (جاء العدو رکضاً

.  است که حالهاي   مؤول به صفت حساب کنیم یعنی راکضاً و باغتاً و صابراً وشجاعاً

شـودمثل:   آید و این در حال جامد است که مؤول بـه مشـتق نمـی    : گاهی حال برخالف حکمش به طور الزم می2تبصره 

). یا اگر به واسطه عامل آن یامضمون جمله اي که قبل از آنست موکـد باشـد    (تنحتون الجبال بیوتاً ) و(هذه ثوبک دیباجاً

.( ). یا اگر عامل آن داللت بر تجدد صاحبش کند مثل: (خلق االنسان ضعیفاً   مثل: (ولی زید مدبراً ) و (هذا اخوك عطوفاً

شود از جمله اگر داللت بـر مفاعلـه    جامد و مؤول به مشتق در چند مورد به صورت حال استعمال می» 3«ي  گزینه-106

  ي  قبلی آمده است. جنب یعنی متساندین که تفصیل آن در گزینه کند مانند سرت معه جنباً الی
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گویند مانند فتمثـل لهـا بشـراً سـویاً کـه بشـراً حـال         اگر موصوف حال واقع شده باشد آنرا حال موطئه  می» 3«ي  گزینه- 107

  موطئه است.

  ینا اذ نجم قداضاء.طرز تشخیص واو حالیه این است که بتوانیم بجاي آن (اذ) بگذاریم سر»4«ي  گزینه-108

آید جاء مسرعًا طالب ومانجح کسـوال ًاحـد وراجیـاً     اگر صاحب حال نکره باشد حال قبل از صاحب می»3«ي  گزینه-109

صبرُ در گزینه .حکم حال آنسـت کـه پـس از     تاخیر حال واجب است زیرا موکَّد بعد از موکَّد می 4ي  لَاَ بِراً دم ودلَّی العآید و

  اید اما در سه مورد واجب است که قبل از آن بیاید:صاحبش بی

).1اگر صاحب آن نکره محض باشد ( ) و (رأیت رابضاً اسداً   مثل:(قدم مسرعاً رجلٌ

  اگر محصور باشدمثل: (ما سافر ماضیاً اال ابوك).

علق آن باشد مثل: اگر مضاف به ضمیري باشدکه مالبس آن باشد یعنی به چیزي برگردد که متعلق به آن یا وابسته به مت

بانُها). (جاء یاخذ بثأر کلیبٍ اخوه ) و(سار یدیر الباخرة ر  

  تأخیر حال در سه مورد واجب است:

.(   اگر محصور باشد مثل: (ما نرسل الرسل اال مبشَّرینَ

  اگر جمله مرتبط به وسیله (واو) باشد مثل: (جاءنی الغالم وهو یحمل البشري ).

  مضاف یا حرف جر باشد مثل:(عجبت من ذهاب االمیر ماشیاً ) و (مررت بهند جالسۀً).اگر صاحب حال مجرور به 

: در اینجا مقصود اضافه معنوي (غیر لفظی ) است، زیرا در این حالت است که تقدیم حال بر مضاف الیه صـحیح  1تبصره 

) و این نو   شود.  ع بسیار کم استعمال میاست مثل: (هذا شارب ممزوجۀ الخمرةَ). واصل (هذا شارب الخمرة ممزوجۀً

: تاخیر حال نیز در پنج مورد واجب است: (اول اینکه فعل جامدي باشد که ذاتاً متصرف نباشد مثل(افعل) تعجب 2تبصره 

) سوم اینکه اسم فعل باشد مثل:  ). دوم اینکه اسم تفضیل باشد مثل: (زید افصح الناس خطیباً مثل:(ما احسن زیداً مبتسماً

) یـا ادات   (نزال مسرع اً ). چهارم اینکه متضمن معنی فعل باشد اما بدون حروف آن مثل اسم اشاره مانند: (هذا زید مقـبالً

) الخ. پنجم اینکه موکد به حال باشد مثل: (ولی مدبراً ) زیـرا   تشبیه یا تمنی یا ترجی یاتنبیه مثل: (کان زیداً هاجماً أسداً

  آید.  موکَّد بعد از موکَّد می

) و    (زرت عامراً الحی). اما درغیر این موارد تقدیم وتاخیر هر دو جایز است یعنی می :3تبصره    گوییم: (زرت الحی عامراً

شود.حذف عامـل حـال درسـه صـورت قیاسـاً واجـب        اگر حال بر توبیخ داللت کند عاملش وجوباً حذف می»4«ي  گزینه-110

  است:
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)وقتی حال به جاي خبر آمده باشد مثل: (ضربی    العبد مسیئاً

.(   حال موکد مضمون جمله باشد مثل: (زید ابوك عطوفاً

  آنچه براي توبیخ ذکر شده باشد (امتکلماً وقد سیر بالنعش).

شود مثل:(تصـدق بـدینار    کند قیاساً حذف می : و همچنین در حالی که زیادتی در مقدار یا نقص در آنرا بیان می1تبصره 

)ک ) و(اشتربدرهم فسافالً ).فصاعداً ) و(انحط بالمشتري به سافالً   ه تقدیر چنین است (فاذهب بالعدد صاعداً

). : و درغیر این مورد سماعاً حذف می2تبصره    شود مثل: (هنیئا بک )یعنی (ثبت لک الخیر هنیئاً

  واعظاً تمییز غیر منقول و منصوب است. تمییز مفسر ابهام نسبت » 3«ي  گزینه-111

) یعنی: (فاض ماء االناء) یا منقول از مفعول است مثـل:        (حصـدنا االرض   یامنقول از فاعل است مثل: ( فاض االناء ماء

  قمحاً )یعنی (حصدنا قمح االرض ) یا منقول از مبتداست مثل: (زید ارجح منک عقالً) یعنی (عقلُ زید ارجح من عقلک).

).یا از چیزي منقول نیست مثل: (هللا دره فارساً ) و(کفی بالموت    واعظاً

تبصره: تمییزي غیر منقول است که نتوان آنرا فاعل یا مفعول به یامبتداي ترکیبـی کـه در آن واقـع اسـت حسـاب آورد.      

  ومنقول خالف این است. 

 1ي  توانیم تمییز مجروربه من بیـاوریم گزینـه   تمییز غیر منقول است و می 4و3و2هاي  چون در گزینه»1«ي  گزینه-112

  ماء تمییز منقول از فاعل است.اصل آن فاض ماء النهراست. فاض النهرماء که

تمییز کم مجرور  4و3عبداًتمییز خبریه ومنصوب است در گزینه هاي  2ي عیناًتمیز باید منصوب باشد در گزینه»3«ي  گزینه-113

  .است

ایز است که جمع باشـدمثل:  ممیز کم خبریه مجرور به اضافه به آنست وغالباً مفرد است مثل: (کم اجیر فی بیت ابی). وج

  (کم کتب لی) وجایز است که به (من) مجرور شود مثل: (کم من مرة شاهدته).

).1تبصره    : اگر بین آن وممیزش فاصله باشد نصب آن براي امتناع اضافه واجب است مثل: (کم لی عبداً

  خوضۀً خضت). لضالل) یعنی (کم: حذف ممیز آن اگر دلیلی بر وجودش باشد جایز است مثل: (کم خضت بحر ا2تبصره 

  است. : وجوه اعراب آن بدون هیچ اختالفی مانند (کم) استفهامی3تبصره 

.( أیتممیز (کاین) مفرد و مجرور به (من) است مثل: (کاین من رجلٍ ر  
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شـود   مـی تبصره: و نصب آن هم به طورنادر جایز است، اما جایز نیست که از(کاین) جز به جمله یا شبه جملـه خبـر داده   

  شود (کاین من رجل اجبن من امراة). یعنی گفته نمی

  حکم ممیز (کذا) اینست که دائماً مفرد منصوب بنابر تمییز باشد مثل: (اشتریت کذا و کذا کتاباً ).

) و در جمله فعل است مثل: (قررت ). بک عامل تمییز در مفرد اسم مبهم است مثل:(اشتریت ذراعین جوخاً   عیناً

) منصوب به (قررت) است.: (جو1تبصره    خاً) منصوب به (ذراعین) و (عیناً

) و(شیباً اشتعل الراس). : تقدیم تمییز بر عاملش مطلقاً جایز نیست یعنی گفته نمی2تبصره    شود (زیتاً رطلٌ

اگر افعل تفصیل مقرون به ال باشد اقتران به من ممتنع است پس االعجب من ذلـک غلـط اسـت در    » 4«ي  گزینه-114

الطهارةُ والحمد فاعل براي شبه فعل افعل تفصیل هستند. اسم ظاهر افعل التفضیل به سـه شـرط مرفـوع     2و1هاي  نهگزی

  گردد: می

  اول اینکه صفت براي اسم جنس باشد یا خبر اسم جنس. 

  دوم اینکه قبل از آن نفی یا نهی یا استفهام انکاري باشد. 

  ه دو اعتبار مختلف باشد مثل: (ما رایت رجالً احسن فی عینه الکحلُ منه فی عین زید).سوم اینکه مرفوع آن بیگانه و ذاتاً مفضل ب

) است که بیگانه ازموصـوف   تبصره: (احسن) افعل التفضیل و صفتی است که قبل از آن نفی آمده واسم مرفوع آن (الکحلُ

ه در چشم زید بهتـر از ذات اوسـت در   است. و کحل بنابر دو اعتبار مختلف ذاتاً مفضل است. و معنی چنین است که سرم

چشم دیگري از مردان. وجایز است که به جاي آن فعلی به معناي آن گذاشته شود یعنی بگوییم (ما رایت رجـالً یحسـن   

گونه است آنچه در آن (افعل التفضیل) خبر قرار گرفته باشد مثـل: (وهـل    فی عینه الکحلُ کحسنه فی عین زید ). وهمین

  حق به الحمد منه بمحسن الیمن) یا نهی بر آن مقدم شده باشد مثل: (الیکن غیرك احب الیه الخیرُ منه الیک).فی الناس رجل ا

کنایه از ظرف است پس مفعول فیه است. (کم) بنابر مبتدا بودن در محل رفع است و ایـن در صـورتی   »3«ي  گزینه-115

تلمیـذاً   باشد مثـل: (کـم   فی المدینۀ) یا بعد از آن فعل الزم می است که بعد از آن فعل قرار نگرفته باشد مثل: (کم طبیباً

قرت عیناه الیوم بنیله الشهادة) یا فعل متعدي که به ضمیر آن مشتغل شده باشد مثل: (کم کتابـاً طالعتـه). و بـر حسـب     

مثـل: (کـم    کند در محل نصب است. یعنی اگر کنایه از مصدر باشد مفعـول مطلـق اسـت    آنچه فعل پس از آن ایجاب می

التفاتۀً التفت) و اگر کنایه از ظرف باشد مفعول فیه است مثل:(کم یوماًصمت) و اگر معمول فعل متعدي بعـد از آن باشـد   

مفعول به است (کم مجلۀً حررت) یا خبر فعل ناسخ باشد مثل: (کم کانت جواریک ) واگر قبل از آن حرف جر یـا مضـاف   

  بتعت الدار)  و (غالم کم رجالً علمت).ا آمده باشد در محل جر است مثل:(بکم
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عاد الغائبون اال دوابَهم مستثنی منقطع و موجب است دواب که مستثنی است از جنس مستثنی منه »  3«ي  گزینه-116

  یعنی الغائبون نیست. استثنا بر سه قسم است:

  ذه اال اخاك).متصل و این در صورتی است که مستثنی از جنس مستثنی منه باشد مثل:(جاء التالم

  منقطع و این در حالی است که مستثنی از جنس مستثنی منه نباشد مثل:(حضر القوم االمواشیهم).

.(لهال یقع فی السوء اال فاع) مفرغ واین درجائی است که مستثنی منه حذف شده باشد مثل:(ما جاء اال اخوك) و  

  طع نادر است.:استثناي متصل بیشتر مورد استعمال و استثناي منق1تبصره 

  شود. : کالم قبل از (اال) در استثناي مفرغ ناقص است و تنها به مابعدش تمام می2تبصره 

  گردد: درسه موضع مستثنی به وسیله (اال) منصوب می

  اگراستثناء متصل و موجب (یعنی قبل ازآن نفی یا نهی یا استفهام انکاري نباشد) باشد مثل:(قام القوم االزیداً).

).اگر استثن و(ما احترقت الدار اال الثیاب (همعادالغائبون اال دواب) :اء منقطع موجب یا غیر موجب باشد مثل  

اگر مستثنی بر مستثنی منه مقدم شده باشد چه متصل باشد و چه منقطع مثل: (مالی اال مذهب الحق مذهب) و (جاء اال 

  فرساً القوم).

  مستثنی منه مفرد است باید بصورت مثنی یا جمع باشد.  3و1ي   مستثنی مفرغ است در گزینه» 3«ي  گزینه-117

  تواند فعل مضارع را مجزوم کند صحیح آن مایکون منی نحوك اال المودة. ماي نفی نمی» 3«ي  گزینه-118

اضافه لفظی چون صفت به موصوف اضافه شـده اسـت. یعنی:علـی مسـروق بیتـه بـوده اسـت. اضـافه         »2«ي  گزینه-119

را مضاف الیه گویند) و آن  به اسم دیگر مثل:(غالم زید و سارق البیت) (که اولی را مضاف ودومی نسبت اسمی عبارتست از 

بر دو نوع است:معنوي و لفظی. حکم مضاف اینست که بدون (ال) وتنوین ونـون تثنیـه  و نـون جمـع و آنچـه بـه اینهـا        

شـود و درهـر حـال     ) که معرب به اعراب شایسـته خـود مـی   پیوندد، باشد مثل: (جاء غالما زید) و (رایت سارقی البیت می

  پذیرد.   مضاف الیه کسره می

  که به اسم دیگر بنابر معنی حرف جر مثل:(غالم زید)یعنی غالم لزید.   اضافه معنوي عبارتست از نسبت اسمی

  اضافه لفظی آنست که صفت به موصوفش اضافه شود مثل:(سارق البیت).

کند. و اضـافه لفظـی افـاده تعریـف و      ینست که:اضافه معنوي افاده معنی تعریف و تخصیص می: فرق میان آنها ا1تبصره 

  آید. کند اما تنها براي تخفیف لفظ می تخصیص نمی
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  : اضافه معنوي بر معنی حروف جر (من وفی و الم)است به خالف لفظی.2تبصره 

ه معرفه اضافه شود مثل: (بیت الجـار) و وقتـی افـاده    کند که نکره ب :اضافه معنوي وقتی افاده معنی را تعریف می3تبصره 

  کند که به نکره اضافه شده باشد مثل: (بیت جار) که در این حالت فقط اخص از بیت است. معنی تخصیص می

گویند زیرا درآن نیت انفصال و جدائی نیست یعنـی         (بیـت جـار) در     : اضافه معنوي را اضافه محض هم می4تبصره

گوینـد زیـرا درتقـدیر منفصـل اسـت یعنـی        ت جار) نیست. به خالف اضافه لفظی که آنرا اضافه غیر محض مـی تقدیر (بی

) که معنی هر دو یکی اسـت و بـراي تخفیـف اضـافه      می گوییم (هذا ضارب زید االن) بنابر این تقدیر که (هذا ضارب زیداً

  شده است.

که بجاي مشتق آمده وتاویل آن ماء مکسوب است گزینـه   یسکب مصدر ثالثی غیر میم 1ي   درگزینه»4«ي  گزینه-120

نَفـه درگزینـه       3ثقۀ هوالء رجال ثقه (موثوقون بهم) وگزینه 2  4ي   مراد از ما ابهام است یعنی المـرٍ عظـیمٍ جـدع قصـیرٌ اَ

  صفت یا نعت وجود ندارد. الفتی عطف بیان است. نعت مؤول به مشتق بر شش قسم است:

  انی مثل: (صادقت الفتی هذا)یعنی (مشار الیه). اسمهاي اشاره غیر مک

  موصولی که با (ال) شروع شده باشد مانند: (عرفت العالم الذي اخترع الحاکی) یعنی (مخترع).

  اسم عدد مثل: (معدودین بهذا العدد).

  اسم منسوب الیه مانند: (شاهدت رجالً لبنانیاً ) یعنی (منسوباً الی لبنان ).

  بر معنی مشتق کند مثل: (الرجل الثعلب مکروه) یعنی (محتال).اسم جامد که داللت 

  (ذو) به معنی صاحب مثل: (هذا رجل ذوفضل) یعنی صاحب فضل.

که به جاي مشتق آمده باشد. و در این  پیوندد: اول مصدر ثالثی غیر میمی : و سه موضوع دیگر به این شش قسم می1تبصره 

سکب ورجال ثقۀ و شهود عدل) یعنی (مسکوب و موثوق بهم وعادلون). دوم (ما) کـه  حال باید مفرد و مذکر باشد مثل: (ماء 

کند مثل:(انـت فتـی    مراد از آن ابهام باشد مثل: (المر ما جدع قصیر انفه) یعنی عظیم. سوم (اي وکلّ) که داللت بر کمال می

  اي فتی او کلُ الفتی) یعنی (کاملٌ) در صفت. 

  ست ابو نعت سببی براي العالم.نعت سببی ا»1«ي  گزینه-121

ه یکرمک جمله و صفیه است.»3«ي  گزینه-122 ان تکرِم  

پذیرند اما اگر به اسم ظاهر اضـافه   رایت کال الکاتبین اعراب مثنی را جز در حالت مضاف به ضمیر نمی»3«ي  گزینه-123

ر آنها به ضمیر مفرد به اعتبـار لفـظ بـر    شوند و از خصائص آنها این است که خب شوند به حرکات مقدري بر الف معرب می
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 1ي  گردد و به ضمیر مثنی به اعتبار معنی مثل:کال الرجلین عالم و عالمان، و اولی صحیح تر و فصیح تر اسـت گزینـه   می

المعلمـان چـون مضـاف     4ي  باید رایت کلتا المعلمتین باشد در گزینه 2ي  باید اجببت علی کلتا المسألتینِ باشد و گزینه

  یه است باید در حالت جر قرار گیرد یعنی المعلمین صحیح است. ال

جاء هـو نفسـه چـون اگـر      4ي   باید قولوا انتم انفسکم وگزینه 1ي  باید قالت هی نفسها و گزینه 2گزینه »3«ي  گزینه-124

شـود (جـاء    مـی ضمیر مرفوع متصل به (نفس و عین) موکد شود ، تاکید آن قبل از ضمیر منفصل واجب است یعنـی گفتـه ن  

شود (جاء هو نفسه) و اگر به غیر از نفس و عین موکد شده باشد این کار الزم نیست مثل: (قوموا کلکم)  نفسه) بلکه گفته می

  یا اگر ضمیر منصوب یا مجرور باشد مثل: (رایته عینه) و(مررت به نفسه) 

است به معنی (مثل) است درمحل رفـع اسـم   ك)حرف تشبیه که در این جا به عنوان اسم بکار رفته »(1«ي  گزینه-125

  مؤخر فعل ناقص (کان). 

حمزة مـذکر اسـت    3ي بنو مذکر است فعلش باید مذکر بیاید اجتهد بنوعمتی در گزینه 1ي  در گزینه» 2«ي  گزینه-126

جرة الحمامۀ فاعل ومونث است فعلـش بایـد مونـث باشـد تنـوح الحمامـۀ علـی الشـ         4ي فعلش باید مذکر باشد در گزینه

هر گاه فاعل مونث مجازي یا غیر متصل به فعلش باشد یا فعل جامد باشد حذف یا اثبات تاء تانیث هـر دو   2ي   درگزینه

  جایز است مثل (طلع وطلعت الشمس) و سافر و مسافرت الیوم هند یا الشمس الیوم لیس یا لیست فی السماء.

هـاي دیگـر مصـدر شـرایط الزم بـراي       این نادر است درگزینهگاهی مفعول له مقرون به (ال) است و » 4«ي  گزینه-127

مفعول له بودن را ندارد شرط مصدري که نصب آن به خاطر مفعول له جایز باشد چنین است که نکـره و از افعـال قلـوب    

 باشد و علت را بفهماند و با عاملش در وقت وفاعل شریک و در لفظ با آن مخالف باشد مثل (خطبـت فـی القـوم تنشـیطاً    

گوییم جئتک لالستفاده زیرا مصـدري اسـت کـه     شود یعنی می لهم) اگر یکی از این احکام نباشد به وسیله الم مجرور می

نکره نیست و نهضت للحراثه زیرا از افعال قلوب نیست و اتیتک لحاجۀٍ زیرا مجرور مصدر نیسـت و سـافرت الـی المدینـه     

  للعلم علم از افعال قلوب نیست. 

اي عطف شده باشد رفع معطـوف واجـب    اگر به وسیله (بل) و(لکن) برخبر (ما) کلمه 3و 1ي  در گزینه»4«ي  گزینه-128

است مثل ما العاجز فائزاً بل فاشل و ماالحر ممقوتاً لکن مکرم و اگر به حرف عطـف دیگـري عطـف شـده باشـد معطـوف       

ا بوسیله اال نقص شده است پس عملش باطـل اسـت   چون م 2گردد مثل ما اللئیم محبوباً و ال معذّراً درگزینه  منصوب می

  باید ما الصائم اال مثاب درست است. 
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  حین ظرف زمان که جایز است به جمله اضافه شود.»1«ي  گزینه-129

ثالثـاً  4ي   مفعول فیه و در گزینـه  3ي   ثالثه مفعول به در گزینه 2ثالث مفعول مطلق نیابی در گزینه »1«ي  گزینه-130

  نصوب است.مفعول به وم

  الم جحود. »    2«ي  گزینه-131

  ابن عطف بیان براي رائد است. »1«ي  گزینه-132

گردد بخاطر مناسبت  بـا حـرف    بیعت = بِیعت السیارةُ حرف عله مکسور حرکتش به ماقبل منتقل می» 3«ي  گزینه-133

  گردد. قبلی (فاء الفعل) مکسور می

صدیق بر وزن فعیل صفت مشـبهه و مفعـول بـراي     3ر ساکن است در گزینه مبنی ب 1الذي درگزینه »2«ي  گزینه-134

  باشد. معاتباً اسم فاعل و خبر فعل ناقص می4ي   شبه فعل معاتب در گزینه

بها: شبه جمله خبر مقـدم   2خبر اسیاف (بها فلول) است که جمله اسمیه است در گزینه 1ي در گزینه»3«ي  گزینه-135

  کل نکره مخصصه است و معرفه نیست.  4ي براي فلول است در گزینه

الف براي ضرورت شعري است نایب فاعل ضمیر  2ي  اعلم از افعال قلوب نیست در گزینه 1ي در گزینه»4«ي  گزینه-136

  فعل و مرفوع بضمه مقدره است.  3مستتر هو است در گزینه 

ن غیر منصرف است وخبر براي کان محذوف گیرد چو ظمآن نکره است و ولی تنوین نمی 2ي در گزینه»1«ي  گزینه-137

مناناً اسم مقصور نیست صحیح االخر اسـت و مفعـول    4ي ندا مفعول به شبه فعل آمده است در گزینه 3ي است در گزینه

  دوم براي فعل علمتک است. 

ـ  2ي الخالق مضاف الیه و مجرور در گزینه1ي   در گزینه»3«ي  گزینه-138 ه بـراي شـبه   مرء صحیح اآلخر است ومفعول ب

  یجد فعل مجزوم به لم است. 4ي فعل (عون)  در گزینه

 3شمس نایب فاعل براي فعل واجب الحذفی است که تقدیر آن کورت اسـت در گزینـه    1ي  در گزینه»2«ي  گزینه-139

  کُوّرت از باب تفعیل. 4ي  علمت مبنی بر فتح است و فاعل آن نفس است در گزینه

المسالۀ  3ي حل فاعل براي ممکن است در گزینه 2ي انبأت مهموز الالم است و در گزینه 1ي در گزینه»4«ي  گزینه-140

  مفعول به دوم است.

اري فعل مضارع متکلم وحـده و فاعلـه آن    2فعل مضارع و منصوب بان تقدیراً در گزینه  1ي در گزینه»3«ي  گزینه-141

  فعل و مرفوع لفظا.  4ي   ضمیر مستتر انا در گزینه
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تلفی مخاطب و فعـل   4ي کائناً خبر ما نافیه گزینه 2ي یبدي ثالثی مزید از باب افعال گزینه 1ي گزینه»3«ي  گزینه-142

  معتل ناقص است از ریشه ي لفی. 

دعـاء   4ي متعلق به دعاء است ودر گزینـه  3ي و الی الشر در گزینه 2مراء غیر منصرف نیست در گزینه »1«ي  گزینه-143

  .خبر براي إنَّ است

ان یري مصدر موول و فاعـل احـري نیسـت در     2ي و در گزینه 1ي باشد در گزینه فاعل احري ذي نمی»3«ي  گزینه-144

  ؟صبور مفعول دوم فعل یري است.  4ي   گزینه

  رسائل: فاعل فعل اتت.  3ي  قدر مضاف الیه ومجرور گزینه 2ي اتی فعل معتل ناقص است در گزینه 1ي در گزینه»4«ي  گزینه- 145

بحر بعد از کم خبریـه بایـد مجـرور     3ي سواقی اسم غیر منصرف بر وزن مفاعل در گزینه 1ي در گزینه»2«ي  گزینه-146

  تحقروها فعل متعدي است.  4ي باشد و گزینه

اذا از اسمهاي دائم االضافه به  3ي  (تاء) ضمیر بارز و اسم فعل ناقص (لست) است. گزینه 1ي در گزینه»2«ي  گزینه-147

  مقام منقوص نیست. 4ي ه فعلیه و گزینهجمل

  »1«ي  گزینه-148

هن فاعل براي شبه فعل فیض (فی المعنی) ودر  3ي فیض مصدر ثالثی مجرد و در گزینه 2ي در گزینه»1«ي  گزینه-149

  احرقت فعل متحدي است. 4ي  گزینه

و زمیالت فاعل براي عامل دوم و عامـل  ضیفت متعدي و نیاز به مفعول دارد ضیفت نیاز به فاعل دارد »4«ي  گزینه-150

  اول احتیاج به مفعول ندارد.

م قَلیلُ »4«ي  گزینه-151 نا = فقلت لَها إِنَّ الکراَ ّرنا أنّا قلیلٌ عدیدیعی  

مل علی النفسِ ضَیمها = فَلَیس الی حسنِ الثَّناء سبیلُ  حلم ی ونْ ها و  

بُ الموت آجالَنالن ح قَرَّبم فَتَطولُ یآجالُه هه   ا= وتَکرَ

  معودةٌ اَن ال تُسلَّ نصالُها= فَتغُمد حتَّی یستباح قَبیلُ 

  بیت از قصیده فخریه سموأل است. »1«ي  گزینه-152

  بیت از قصیده فخریه سموأل است.» 1«ي  گزینه-153

  بیت از قصیده فخریه سموأل است.»1«ي  گزینه-154
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 هِلتهولٌ  سلی ان جو ج عالم سواء سنْهم    فَلَینّا وعالناس ع  

  بیت از قصیده بانت سعاد کعب بن زهیر است.» 2«ي  گزینه-155

کبولُ  م فْدها لم ی   بانت سعاد فقلبی الیوم متبولٌ     متَیم اثرَ

  بیت ازقصیده بانت سعاد کعب بن زهیر است.» 4«ي  گزینه-156

  لو انَّها صدقت      موعودها اَولو أَنَّ النصح مقبولُ اَکرم بِها خُلَّۀً 

  سرابیل جمع سربال.  –عرانین جمع عرنین   –ابطال جمع بطل  –شُم ج اشم »4«ي  گزینه-157

  بیت از فرزدق است در مدح امام زین العابدین:» 1«ي  گزینه-158

م الی ذُروةِ الدّینِ التی قَصرَت      عنها  ینْمی  ها القَدن ادراکع و األَکف  

  بیت از فرزدق »  2«ي  گزینه-159

 مجو الع نکَرْت   و لَیس قولُک (منْ هذا)؟ بضائرِه     العرب تَعرِف منْ اَ

االمالق:فقر و انقشع الظالم:تـاریکی پراکنـده شـد بیـت از قصـیده مدحیـه        - غیاهب مفردش الغیهب تاریکی»1«ي  گزینه-160

  فرزدق.  

  سقم: بیماري.   –شبم: سرد   –شعر از ابوطیب متنبی » 4«ي  گزینه-161

  بیت از متنبی درفخر وعتاب است. »1«ي  گزینه-162

  بیت از بشاربن برد »4«ي  گزینه-163

باً      صدیقَک لم تَلْقَ الذي التعاتبه  ات لَّ االمورِ مع   اذا کنت فی کُ

: خبر فعل ناقص کن . معاتباً   ت وصدیق: مفعول به براي شبه فعل معاتباً

  بیت از بشاربن برد »2«ي  گزینه-164

 نادبه قَد قَام اك بالضَّح نَّک نا     کَاَ لْ بالعراقِ جِیادصاه   روید تَ

: اسم فعل به معناي امر  یدوتصاهل فعل امر از تتصاهل  –ر  

  نادب: فاعل ومرفوع 

:» 2«ي  گزینه-165 بیت از ابوالعال معرّي  -بدون فائده  غیر مجد  

: مؤکد »1«ي  گزینه-166   الحیاة:مبتدا (مؤخّر)  –تَعب خبر (مقدم) کلّ

  تعب کلها الحیاة فما اء     جب اال من راغب فی ازدیاد 
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  بیت از ابوالعال معرّي 

  ان کسري است.بیت از بحتري که قصیده سینیه دروصف ایو  -الصبابۀ: بقیه چیزي » 1«ي  گزینه-167

  مدامۀ (معنی صوفی) معرفت الهی وغیبت از کائنات.»2«ي  گزینه-168

بیت از ابوطیب متنبی در مدح سیف الدوله: یکَلَّف سیف الدولـۀِ الجـیش همـه وقـد عجـزَت عْنـه الجیـوش        »3«ي  گزینه-169

.الخَضارِم    

: دور است نقش و اعراب آن »1«ي  گزینه-170 ومرفوع به تبعیـت از آن  ناء عطف به ناء : نْفَرِدخبر براي مبتداي محذوف م

: فعل مجهول از باب تفعیل بیت از المیۀ العجم طغرایی. رَّيع  

السیف عرَّي متناه منَ الخَلَلِ    ناء منَ األَهلِ صفْرَ الکَفّ منْفَرِد     کَ

  کی حزنی      و ال أنیس الیه منتَهی جذَلی فال صدیقٌ الیه مشْتَ»3«ي  گزینه-171

  بیت از المیۀ العجم طغرایی است.» 1«ي  گزینه-172

ضْیقَ العیش لوال فُسحۀُ األَملِ    اُعلَّلُ النفس باآلمالِ اَرقُبها      ما اَ

  بیت از المیه العجم طغرایی است. »3«ي  گزینه-173

  بیت از المیۀ العرب شنفري است.  -از آماده شدن براي سفراقیموا: کنایه »1«ي  گزینه-174

  گیرند بیت از المیه العرب شنفري است.  ابیض و حمراء غیر منصرف و تنوین نمی» 4«ي  گزینه-175

  العل: استعاره از مرد کوچک  »1«ي  گزینه-176

  بیت از معلّقه امرؤ القیس است. » 3«ي  گزینه-177

  قه امرؤ القیس است. بیت از معلّ»2«ي  گزینه-178

یما یوم بدارةِ جلْجِل  ح      وال سنَّ صالنهمٍ لک موی باَالر  

  است.  بیت از معلقه زهیر بن ابی سلمی»3«ي  گزینه-179

  گرداند هر کس از صلح سرباز زند جنگ اوراخوار و ذلیل می

  »1«ي  گزینه -180

  » 3«ي  گزینه -181

  است.  معلقه زهیر بن ابی سلمیبیت از »1«ي  گزینه-182
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ه یستَغْنَ عنه و یذْممِ  علی قوم      ه فَضْلخَل ببذافَضْلٍ فَی کنْ یم و  

: به دنیا می –اشأم: شوم تر » 4«ي  گزینه-183 جگیـرد و بیـت از    تفطم = از شیر مـی   –دهد  ترضع = شیر می –آورد  تُنت

   معلّقه زهیر بن ابی سلمی

  مضلّل = گمراه. –شهب ج شهاب »3«ي  ینهگز-184

  الذلّ = خواري   –سام خسفاً = ستم کرد »2«ي  گزینه-185

: از شیر گرفتن   –الرضیع:کودك شیر خوار » 2«ي  گزینه-186   فطاماً

  این بیت از معلّقه عمرو بن کلثوم است.  –خَرَّ ساجداً:به خاك افتاد 

  النزیف: خونریزي  »3«ي  گزینه-187

  تجمیع السیارة: مونتاژ کردن. » 2«ي  ینهگز-188

  االسطول: ناوگان. » 2«ي  گزینه-189

  موشک: الصاروخ. » 3«ي  گزینه-190

خورد) تنافر حروف دارد. تنـافر حـروف: تنـافر حـروف آن      هعخُع یا هعخَع (نوعی از گیاه که شتر می» 1«ي  گزینه-191 

ا شود که بواسطه آن کلمه به سـنگینی ودشـواري تلفـظ گـردد، گـاهی      است که در کلمه حالتی بر اثر ترکیب حروف پید

تنافر آن شدید است مانند کلمه: الظَش ومثل الهعخع در قول اعرابئی که از وي سوال کردند ناقه ات را چه کردي؟ گفـت  

  تَرَکتُها تَرعی الهعخُع و در فارسی مانند: پنهانست در این بیت مولوي:

نست در لبهاي وي  دو دهان داریم گویا   همچو نی       یک دهان پنهاْ

که التقاء چهار حرف ساکن در این کلمه سنگینی ایجاد کرده و موجب تنافر شدید شده است و گـاهی تنـافر آن بالنسـبه    

  کند: خفیف است مانند: نقنقه و مثل کلمه مستَشْزرات در قول امرؤالقیس آنجا که عنیزه معشوقه خود را وصف می

. غَ   دائرُه مستَشْزِرات الی العلی تَضلُّ اَلعقاص فی مثَنَّی و مرْسلِ

درکلمه مسرَّج غرابت استعمال است که داللت بر معنی مقصود واضح نیست. غرابـت اسـتعمال:غرابت   » 2«ي  گزینه-192

س باشد واین بر دو قسم اسـت: اول  استعمال آن است که کلمه داللتش بر معنی مقصود واضح نبوده واستعمال آن نا مانو

آنکه بواسطه اشتراك لفظ میان دو معنی یا بیشتر ونبودن قرینه دال بر مراد شنونده در فهمیدن معنـاي مقصـود متحیـر    

  گردد مانند: کلمه مسرَّج در قول عجاج بن روبۀ:

  و مقْلَۀٍ و حاجباً مزَججا     و فاحماً ومرْسنا مسرَّجا 
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اند از سراج ماخوذ است یعنی بینی آن زن مانند سراج  وم نیست شاعر از این کلمه چه اراده کرده است بعضی گفتهکه معل

اند از سریج که نام یک نفر شمشـیر سـاز اسـت کـه شمشـیرهایش در تیـزي و        است در تأللؤ و درخشندگی وبرخی گفته

  نند شمشیر سریجی  است در باریکی و همواري. باریکی و همواري مشهور بوده گرفته شده است یعنی بینی او ما

فهمـد مقصـود    بنابر این مسرج محکوم بغرابت و خارج از فصاحت است زیرا بواسطه فقدان قرینه دال بر مراد، سـامع نمـی  

  متکلم کدام یک از این دو معنی است. 

تم و افرنقعوا در قول ابوعلقمه کـه  قسم دوم آنکه درك مفهوم کلمه محتاج باشد بتفحص و مراجعه بکتب لغت مانند تکأکأ

وقتی در کوچه بصره اورا حالت إغماء رخ داد و بر زمین افتاد مردم با طرف او گرد آمدند پس از آنکه بهوش آمـد بایشـان   

  چنین گفت:

ع ایـن سـخن بـر    ما لکم تکأکأتم علی کما تکأکئون علی ذي جنۀٍ افرنقعوا عنَّی ایشان با اینکه عرب و اهل زبان بودنـد از اسـتما  

  گوید یکی از آن میان گفت:دعوه فان شیطانه یتکلم بالهندیۀ.   آشفتند و نفهمیدند چه می

در اثنین مخالفت قیـاس اسـت بخـاطر قطـع      2ي کلمه مشْمخرّاً (بلند عالی) تنافر حروف دارد. گزینه» 3«ي  گزینه-193

حالل فک ادغام شده است که مخالف بر قیـاس صـرفی    4ي همزه اثنین در حالی که قیاس وصل بودن آن است در گزینه

  است. مخالفت قیاس: مخالفت قیاس آن است که کلمه بر خالف قواعد لغوي و صرفی آورده شود مانند: اجلل در این بیت.

  الحمد هللا العلی اال جلل      الواحد الفرد القدیم االول 

ک ادغام خالف قاعده است و ماننـد ریـت بجـاي رأَیـت در قـول      که بمقتضاي قانون صرفی باید الم در الم ادغام شود و ف

  شاعر:

یت او سمعت براع      ردفی الضرع ما قري فی الحالب  صاح هل ر  

  که حذف همزه بر خالف قیاس است. 

ار رفتـه  شود که بناي آنها برخالف قیاس است با این حال در شمار کلمات فصیحه بشم تبصره: پاره اي از کلمات دیده می

و حتی در قرآن مجید وارد شده است مانند: مشرق و مغرب بکسر عین که مطابق قانون صرفی باید مفتوح العین باشـد و  

  استحوذ وعور که قاعده باید واو قلب بالف گردد و گفته شود:

مال و از جملـه  استحاذ و عار قطط که فک ادغامش خالف قیاس است و نظایر اینها چون این قبیل کلمات شـائع االسـتع  

شواذ لغوي است یعنی واضح لغت این کلمات را از قانون مستثنی نموده و بر همین بناء و هیئت مقـرر داشـته اسـت لـذا     



  »361« زبان عربی  
 

 
 

توان گفت که این گونه الفاظ مخالف بـا قیـاس    سازد و در حق واقع می خروج از قاعده جاریه آنها را از فصاحت خارج نمی

  رفته است. نیست بلکه تحت قانون وضع قرار گ

درکلمه جِرِشّی (نفس) کراهت در سمع وجود دارد کراهت در سمع: و آن چنان است که کلمه بـر اثـر   »1«ي  گزینه-194

وحشی بودن درگوش خوش آیند نباشد بطوریکه طبع از شنیدن آن متنفر گردد مانند جِرِشّـی در قـول متنبـی در مـدح     

  سیف الدوله علی بن حمدان:

  اللقب     کریم الجِرِشَّی شریف النسب  مبارك االسم اغرُّ

  و چون نقاخ در این بیت:

  و احمق ممن یکرع الماء قال لی     دع الخمر و اشرب من نقاخ مبرد 

کلمات قبر، حرب، قفر، قرب در مفرد بودن هیچ تنافري ندارد ولی چون مجتمع آمده اند باعـث تنـافر   »2«ي  گزینه-195

ن چنان است که اجتماع چند کلمه کالم را بر زبان سنگین و دشوار گرداند اگر چه هر یک از شده است. تنافر کلمات: و آ

  آنها باال نفراد فصیح باشد گاهی تنافر در غایت شدت است چون:

  و قبر حرب بمکان قفر       و لیس قرب قبر حرب قبر 

آن برزبان آسان اسـت. ولـی در اجتمـاع سـنگینی و      معلوم است که هر یک از کلمات قبر، حرب، قفر، قرب منفرداً فصیح و اداي

اند خیلی مشکل است که کسی بتوانـد آنـرا سـه مرتبـه پـی در پـی،        سختی در تلفظ گردیده است چنانکه درباره این بیت گفته

  ابوتمام   بدون غلط بخواند و گاهی تنافر آن چندان شدید نیست مانند قول

  ی واذا مالمته لمته وحدي کریم متی امدحه امدحه و الوري       مع

شاهد در تکریر امد حه است که در کالم تنافر ایجاد کرده علتش اینست که امدحه خود بواسطه اشتمال بر دو حرف حـاء  

باشد و چون امدحه ثانی باول منضم شده سـنگینی از حـد اعتـدال     و هاء که مجاور یکدیگر واقع شده داراي سنگینی می

  ل بفصاحت گردیده است. گذشته و موجب تنافر و مخ

در بیت تعقید لفظی است چون کلمات مقدم و مؤخر شده اند فهم معنی واضح نیست. تعقید لفظی: و » 1«ي  گزینه-196

آن چنان است که بر اثر پیدا شدن اختالل در نظم الفاظ بر وفق ترتیب معانی داللت کالم بر معنـاي مـراد واضـح نباشـد     

دد واین اختالل غالباً از تقدیم و تاخیر کلمات یا حـذف چیـزي از کـالم یـا فاصـله شـدن       بطوریکه درك معنی دشوار گر

گردد مانند قول فرزدق در مدح ابراهیم خال هشام بـن   کلمات اجنبی بین کلماتی باید مجاور و متصل بهم باشد ناشی می

  عبدالملک.  
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  و ما مثله فی الناس اال مملکا       ابو امه حی ابوه یقاربه 

  تیب کلمات این بیت در اصل چنین است:تر

و ما مثله فی الناس حی یقاربه (اي یکافئه فی المجد و الفضائل) اال مملک (اي من اعطی الملـک و المـال) ابوامـه (اي ام    

  ذلک المملک) ابوه (اي ابو ابراهیم خال هشام).

(ابو امه ابـوه)و  مبتدا و خبر یعنی بین  تعقید این بیت از چند جهت است یکی فاصله شدن کلمه حی که اجنبی است بین

  دیگر واقع شدن (ابوه) که نیز اجنبی است بین موصوف وصفت که (حی یقاربه) باشد. 

دیگر تقدیم مستثنی یعنی مملکا بر مستثنی منه یعنی حی و تقدیم مستثنی منه اگر چه در کار بردها شایع اسـت لکـن در   

  ونی تعقید گشته و بر صعوبت فهم معنی افزوده است.شود موجب فز این مقام چنانکه مشاهده می

  در این بیت تعقید معنوي است بخاطر وجود کنایات غریب در بیت مذکور است. »4«ي  گزینه-197

تعقید معنوي: و آن چنان است که بر اثر رخ دادن خللی در ترتیب معانی داللت کالم بر معناي مراد واضح وروشن نباشـد  

شـود از ایـراد لـوازم     صود متکلم را درك نکند مگر بعد از مشقت وتأمل بسیار و آن خلل ناشـی مـی  که سامع مق به طوري

بعیده وکنایات دور از ذهنی که محتاج باشد بوسائط بسیار، توضیحاً گوییم خفاي معنی در این مقام بواسطه این است که 

قصود است و قرینه بـارزي هـم کـه بـر مقصـودش      متکلم سخنی ایراد میکند که معناي لغوي آن از لوازم بعیده معناي م

داللت کند در کالم نیست واز طرف دیگر انتقال ذهن از معناي لغوي بمعناي دوم که متکلم اراده کرده است محتاج است 

  گردد مانند قول عباس بن احتف.  بوسائط عدیده از این جهت درك معناي مراد براي سامع دشوار می

  قربوا       و تسکب عیناي الدموع لتجمدا. ساطلب بعد الدار عنکم لت

شاعر جمود عین را کنایه آورده از فرح و شادي در حالتی که داللتش بر این معنی ظاهر نیست و دور از فهم عـرف اسـت   

زیرا گذشته از اینکه کنایه مزبور محتاج به وسائط چندي است یعنی ذهن باید از خشکی چشم که مفهوم صریح و لغـوي  

ت منتقل شود به نبودن اشک و از نبودن اشک به گریه نکردن و از گریه نکردن به نبودن حزن واز نبـودن حـزن   کالم اس

گردد امساك چشم از ریختن اشک است ، در حـال اراده گریـه نـه     به مسرت و شادي آنچه از این کنایه بذهن متبادر می

م سرور و شادمانی اراده کنند بلکـه جمـودعین را   فرح و خوشحالی چه آنکه درعرف عرب معهود نیست که از خشکی چش

معموال کنایه آورند از امساك و خودداري چشم از ریختن اشک در موقعی که شخص از واقعه اي محزون و متـالم شـود و   

  خنساء: بخواهد گریه کند ولی چشم از دادن اشک بخل ورزیده اشک در دیدگانش بوجود نیاید چنانکه در قول
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  تجمدا     اال تبکیان لصخر الندي     اي التبخال بالد موع و ال تأبیاها  اعینی جودا وال

  و لذا صحیح نیست که در مقام دعاي خیر درباره کسی بجاي اینکه گفته شود:

الابکی اهللا عینک. گفته شود: الزالت عینک جامدة. باالخره کنایه اي که شاعر آورده نارسا و داراي تعقید معنوي است چه 

  شود.  قصود وي از این سخن بزودي فهمیده نمیآنکه م

  در بیت تتابع اضافات است.تتابع اصافات: یعنی واقع شدن چند اضافه پی در پی مانند قول ابن بابک:» 2«ي  گزینه-198

  حمامۀ جرعا حومۀ الجندل اسجعی     فانت بمرأي من سعاد ومسمع 

  ومه به جندل کالم از فصاحت خارج شده.که بواسطه اضافه حمامۀ به جرعا و جرعا به حومه و ح

  ودر فارسی مانند:

  کیخسرو سیاوش کاوس کیقباد      گویند کز فرنگس وافراسیاب زاد 

کنـد بطوریکـه طبـع از آنهـا متنفّـر       شود ایجاد سنگینی تبصره: کثرت تکرار وتتابع اضافات در صورتی از عیوب شمرده می

آید تشخیص مورد حسن و قبح هر یـک بعهـده ذوق    اناً از محسنات بشمار میگردد و گرنه مخل بفصاحت نبوده بلکه احی

  سلیم است مخصوصاً در قرآن مجید هر دو با حسن الوجه وارد شده است چون:

  مثل دأب قوم نوح و ذکر رحمۀ ربک عبده زکریا ونفس و ما سواها فالهمها فجورها وتقویها. 

است.مقصود از خبـر: هـر گـاه مـتکلم در صـدد اخبـار و اعـالم باشـد          غرض از خبر در این بیت مدح» 1«ي  گزینه-199

خواهد مخاطـب را از مضـمون خبـر مطلـع سـازد.مثل اینکـه        دهد یا افاده حکم است یعنی می مقصودش ازخبري که می

مخاطب از شجاعت علی آگاه نیست متکلم براي آگاهی و استحضار او گوید علی شجاع یـا افـاده الزم حکـم اسـت یعنـی      

کـه قـرآن را حفـظ     شخصـی  خواهد علم و اطالع خود را نسبت بمضمون خبر بمخاطب اعالم کند مانند اینکه متکلم به یم

  کرده است بگوید:

دانم که تو قرآن را حفظ کرده اي، مفاد خبر را در صورت اول که عبـارت از حکـم باشـد     انت حفظت القرآن یعنی من می

  کلم بحکم باشد الزم فائده خبر گویند.فایده خبر و در صورت دوم که آگاهی مت

گاه باشد که متکلم در صدد اخبار و اعالم نیست یعنی مقصودش از القاء خبر نه افاده حکم است نه الزم حکم بلکه جمله 

  برد که از آنجمله موارد ذیل است: خبریه را براي اغراض دیگري بکار می

  ن آیه حکایت از قول موسی براي استرحام و برانگیختن رحم و شفقت:مانند ای-1
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گردانـی) کـه مقصـودش از     ربّ إنّی لما انزلت الی من خَیرٍ فَقیرٌ (پروردگارا من نیازمندم بچیزیکه از جانب خودت بسوي من نازل

  .این خبر این است که حق تعالی درباره او ترحم نموده وخیري بدو عطا فرماید

  یا:اظهار ضعف و بیچارگی:مانند قول زکر -2

نَّی و هنَ العظم منّی و اشتعل الرأس شیباً (پرودگارا همانا استخوانم سست شده و سـرم یعنـی مـوي سـرم از پیـري       ا ّبر

  سفید گشته است). 

اظهار حسرت و حزن: مانند قول زن عمران مادر مریم که پس از زائیدن مریم از اینکه بر خالف انتظـار دختـر زائیـده اسـت      - 3

  اثر شده زیرا امید داشت که پسر بزاید و او را خادم بیت المقدس گرداند و چنین گفت:غمگین و مت

نَّی وضعتها انثی (پروردگارا من دختر زائیده ام).  ا ّبر  

اظهار فرح و شادي بوقوع امري و زوال امري بر اثر آن:مثل اینکه امر خیري پیش آیـد و امرشـري بـر طـرف گـردد و       -4

  خوشوقت شده گوید: شخصی از این واقعه

  جاء الحق و زهق الباطل (حق آمد و باطل زائل گشت) یعنی من از این پیش آمده خوشحالم. 

کنـد   تشویق وترغیب مخاطب بر امري: مانند اینکه بکسی که در کسب دانش بی میلی نشان داده سـهل انگـاري مـی    -5

. محض اینکه بدانش رغبت وعالقه پیدا کند گفته شود: لیس سواء ع   الم و جهولٌ

در این گزینه مجاز عقلی است به اسناد مفعول به فاعل سیل مفْعم به صیغه اسـم مفعـول یعنـی پـر     » 1«ي  گزینه-200

کرده است نسبت مفعم به سیل مجاز است چه آنکه سیل مفعم بکسر عین الفعل (پرکننده) است نه پر کرده شده. تعریف 

زمـان   –آلـت  –مصدر  –مفعول به  –ا شبه فعل است به یکی از متعلقات فعل (فاعل مجاز عقلی: مجاز عقلی اسناد فعل ی

سبب) که غیر ماهوله باشد باعتقاد متکلم با آوردن قرینه اي که داللت کند بر اینکـه ایـن اسـناد ،اسـناد غیـر       –مکان  –

  حقیقی است. 

  امثله مجاز عقلی:

نی یوم الجمعه (خوشحا -1 ل کرد مرا روز جمعه ) که روز جمعه زمان خوشحالی است نه فاعـل آن  اسناد فعل بر زمان:سرَّ

  مراد این است که خوشحال کرد مرا فالن شخص یا فالن امر در روز جمعه. 

  اسناد فعل بمکان: جري النهرُ یعنی جري الماء فی النهر.   -2

  اسناد اسم فاعل بمصدر: مانند شعرُ شاعرٍ که شاعر حقیقه صاحب شعر است.  -3
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  اسناد فعل بسبب: بنی االمیر قصراً که فاعل حقیقه بنا است و امیر سبب بنا است.  -4

اسناد اسم فاعل بمفعول به: چون قول خدا یتعالی (فی عیشۀ راضیۀ) که عیشه زندگی حقیقه مرضـیه اسـت و راضـی     -5

  صاحب عیشه است. 

هد صیاد را بر پیدا شدن شکار آگاه سازد غـزال  در اصل هذا غزال بوده است چون قول کسی که بخوا» 2«ي  گزینه-201

رود که فرصت زائل گردد و شکار بگریزد. حـذف مسـند الیـه:     یعنی هذا غزال که اگر سخن را به اختصار نکند بیم آن می

که بدان احتیاج افتد باید در کـالم آورده شـود تـا اینکـه      بایددانست که هر لفظی که داللت بر معنی داشته باشد هنگامی

مدلول علیه خود را افاده کند و گرنه سخن مبهم گردد و افهام مراد که غرض از وضع الفاظ است بعمـل نیایـد چـه آنکـه     

که بخواهند معنـاي آن را بفهماننـد آنسـتکه در کـالم      استفاده معانی الفاظ است. پس اصل در هر لفظ موضوعی هنگامی

  مذکور گردد و حذف آن خالف اصل باشد. 

کنند  شود که سخنوران بلیغ گاهی لفظ یا الفاظی را اگر چه از اجزاء عمده هم باشد از کالم حذف می یده میبا این حال د

و این در موقعی است که اوالً بتوان بوسیله یکی از قرائن ونشانه ها سامع را بر محذوف آگاه ساخت و ثانیاً نکتـه اي ادبـی   

  ل گردد بنابر این حذف مسند الیه مشروط بدو شرط است:در نظر باشد که آن نکته مقتضی حذف و عدول از اص

بودن غرضی از اغراض بالغیه که حذفش را بر ذکرش ترجیح دهد ، عللـی   -2بودن قرینه ایکه داللت بر محذوف کند.  -1

  گردد از این قرار است: که موجب رجحان حذف می

ذکر باشد از قبیل تبرك و استلذاذ بنام و غیره مثـل   احتراز از عبث نظر ببودن قرینه ظاهر و نبودن غرضی که مقتضی -1

داند که مراد هذا الهالل اسـت. لـذا ذکـر     اینکه هنگام رویت هالل گفته شود الهالل اینجا چون مخاطب از روي قرینه می

  باشد.  مبتدا هذا ظاهراً عبث و بیهوده می

سبب را تخییل العدول الی اقوي الـدلیلین گوینـد:یعنی    براي اشاره باینکه دلیل عقلی قویتر باشد از دلیل لفظی و این -2

چون در ذکر مسند الیه اتکاء بداللت لفظ است و درحذف آن بداللت عقل و عقل در داللت قویتر است از لفظ لذا مـتکلم  

ي عـدول  کند از جهت اشعار باینکه از دلیل اضعف بدلیل اقو مسند الیه را حذف کرده درك آن را بعقل شنونده واگذار می

  کرده است مثل:

  قال لی کیف انت قلت علیل      سهر دائم و حزن طویل 

  باشد که مبتداي جمله محکیه از جهت تخییل عدول حذف شده است یعنی انا علیل.   شاهد در قلت علیل می

  آزمایش هوش و مقدار فر است سامع ، مثل اینکه گویی: -3
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  ي الینا یعنی القمر نوره....الخ و چنانکه در مقام تفصیل و تعداد علوم گویند:نوره مستفاد من کوکب نهاري اقرب اجرام سماو

  علم یملک به االفاق و یوسع به االرزاق لکن لم یتجاوز عن االذهان اال الی االلسنۀ و االوراق. 

  که مراد علم کیمیا است و ازهمین قبیل است طرح بسیاري از لغز و معما ها. 

یه: از زبان متکلم یعنی براي اینکه متکلم در خاطر سـامع چنـین آورد کـه مسـند الیـه از شـدت       ایهام تنزیه مسند ال -4

که دارد منزه است از اینکه نامش بر زبان جاري گردد یا ایهـام تنزیـه زبـان گوینـد از ذکـر او، یعنـی        عظمت و علو مقامی

  را ببرد. پستی و پلیدي وي بحدي است که زبان گوینده منزه است از اینکه نام او 

  مثال: مضلٍ للناس ، مغوٍ للعباد و جاذبهم الی الجحیم. یعنی الشیطان  

کند تا بتوانند در موقع مقتضی نسبتی که بـاو داده انکـار    امکان انکار لدي الحاجه:یعنی متکلم مسند الیه را حذف می -5

ه اگر بعداً ضرورت افتـد بتوانـد منکـر شـود ،     نماید مانند اینکه شخصی بگوید: فاسق لئیم و مرادش زید باشد ، براي اینک

  بگوید مقصودم دیگري بود. 

تنبیه بر تعین مسند الیه یعنی مسند الیه معین و معلوم است و حاجت بذکر آن نیسـت بواسـطه اینکـه مسـند بـراي       -6

  اسناد بموضوع دیگر صالحیت ندارد چون:

  الم الغیب. عالم الغیب و الشهادة رب المالئکۀ و الروح یعنی اهللا ع

غرض از ترجیح ذکر بر حذف مسند الیه بسط و اطالت کالم اطناب است در جـائی کـه طـول سـخن     » 3«ي   )گزینه202

مطلوب گوینده باشد چون قول موسی: هی عصاي... در جواب سوال حق تعالی از وي ما تلک بیمینک یا موسی است کـه  

یم کالم تمام است ولی لـذت بـردن از وقـوع در مقـام قـرب الهـی       هر گاه هی را حذف نمائیم و به گفتن عصاي اکتفا کن

وگفتگوي با حق تعالی موسی را بر آن داشت که سخن را طول دهد لذا گذشته از ذکر مسند الیه دنبالـه آن جملـه چنـد    

ـ  – اهلش بها علی غنمی –جمله دیگر گفت: اتوکو علیها  دان بـرگ  ولی فیها مآرب اخري یعنی: بر آن عصا تکیه میکنم و ب

ریزم و مرا در این عصا حاجتهاي دیگري نیز است. ذکر مسند الیه در بعضی از مواقع واجـب   از درخت براي گوسفندانم می

اي بر حـذف آن موجـود نباشـد زیـرا اگـر بـا        واجب است که قرینه است ودرپاره اي از موارد راجع ذکر مسند الیه هنگامی

شود اما با بودن قرینه گـاهی بعللـی کـه     گردد و مقصود فهمیده نمی م مختل مینبودن قرینه مسندالیه را حذف کنند کال

یابد موجبات ذکـر   کند و گاهی بموجباتی ذکرش بر حذفش رجحان می قبالً مذکور شد حذفش بر ذکرش ترجیح پیدا می

  مسند الیه از این قرار است:
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  اصل باشد: بجهت اقتضاي اصل و نبودن سببی که مرجح حذف و مقتضی عدول از -1

  تلک آیات الکتاب المبین.  -ان اهللا بالغ امره قد جعل اهللا لکل شیی قدرا

  فرونی تقریر و ایضاح: چون قول موسی در این آیه مبارکه: -2

ربنا الذي اعطی کل شییء خلقه ثم هدي در جواب سوال فرعون که بحضرت موسی وهارون گفت: فمن ربکما یـا موسـی   

شد بر سامع معلوم بود لکن براي زیادت وضوح در کالم آورده شده است و ماننـد اینکـه در مقـام     اینجا اگر ربنا حذف می

  وعظ و خطابه که مقتضی فزونی تقریر است گوئی:

  شود. دروغ موجب خسران دنیا و آخرت می –دروغ هیزم آتش دوزخ است –دروغ بدترین اخالق نکوهیده است 

ل ضعف قرینه یا احتمال عدم فر است مخاطب مثل اینکه نام زید بمیان آیـد،  ترس از اشتباه بر مخاطب بسبب احتما -3

سپس گوئی (زید نعم الصدیق) بجاي اینکه گوئی نعم الصدیق بخاطر اینکه اگر زید حذف گردد و گفته شود نعم الصـدیق  

  صود منتقل نگردد. رود که ذکر قبلی زید براي فهم مقصود کافی نباشد و مخاطب از روي این قرینه بمق بیم آن می

تنبیه بر بالدت و کودنی مخاطب: چون گویی زید فعل کذا در جواب کسیکه گوید:ماذا فعل زید اینجا ذکر زیـد اشـاره    -4

  کند. باین است که چون مخاطب کند ذهن است بصرف قرینه مراد گوینده را درك نمی

  کنند مثال اول: ه داللت بر مدح یا ذم دارد ذکر میبراي تعظیم یا اهانت: در این صورت مسند الیه را با اوصافیک -5

  اکرمنی االمیر الجلیل درجواب کسیکه گوید:ماذا فعل االمیر بک. 

  مثال دوم:زجرنی االمیر اللئیم در جواب همان سؤال. 

  براي استلذاذ مذکر آن:چنانکه موحد گوید اهللا خلقنی ، اهللا ربانی اهللا رزقنی.  -6

از تعریف مسند الیه به موصول تفخیم و تهویل مسند الیه در آیه فغشیهم مـن الـیم مـا غشـیهم     مراد » 1«ي  گزینه-203

پس در بر گرفت در خود پنهان کرد فرعون و جنودش از دریا آنچه که از مـوجی عظـیم و هولنـاك آنهـا را فـرا بگیـرد و       

  آنجمله است: درخود پنهان کند.مسند الیه را در مقام تعریف بعللی بصورت موصول آوردند از

  نشناختن مخاطب مسند الیه را بهیچ عنوانی مگر بمضمون صله: –الف 

در این حال طریق تعیین معنی منحصر است.با آوردن موصول مثالً هر گاه بخـواهیم مخاطـب را از آمـدن شـخص آگـاه      

  اشد چنین گوییم:سازیم و او از آن شخص هیچ اطالعی نداشته جز اینکه روز پیش او را در بازار با ما دیده ب

  جاء الذي رأیناه أمس فی السوق. 

  استهجان تصریح باسم:-ب
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  در صورتیکه معنی اصلی آن از چیزهاي پست باشد مثل اینکه نام کسی:

  برغوث یا قُفّۀ باشد و گوئی:(سافر الذي اطعمنا فی مضیفه) بجاي اینکه گوئی:سافر برغوث اوقفه. 

  زیادت تقریر غرض: -ج

  ن بخاطر آن ایراد شده است ،چون قول خداي تعالی:یعنی غرضی که سخ

 . ت زلیخا یوسفدالتی هو فی یتها عن نفسه.... اآلیه اي راو تْهدو راو  

غرض از ایراد این کالم معجز بیان ثبوت تقوي و پاکدامنی یوسف علیه السالم است و اینجا تعبیر از فاعل به (التی هو فی 

از تعبیر به (زلیخا) یا (امراة العزیز) اقوي است زیرابا امتناع یوسف از مرتکب شـدن گنـاه بـا    بیتها )در داللت بر این غرض 

  رساند.  بودن او درخانه زلیخا وتمکّنش بر برآوردن خواهش وي منتهاي عفت و صیانت نفس یوسف را می

  براي اشاره کردن بوجه خبر: -ه

آورند براي اینکه در آغاز کالم اشاره کننـد بـه اینکـه خبـري کـه      مراد از وجه خبر نوع آنست یعنی مسند الیه را موصول 

مبنی بر آن است از چه سنخ و از چه نوع خواهد بود مثالً از نوع عقاب است یا ثواب یا مدح یا ذم یـا تـوبیخ یـا اهانـت و     

  امثال اینها مانند قوله تعالی:

  ان الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جهنم داخرین  

  بار از عبادت دراول جمله مبین این است که خبر راجع به این جماعت از جنس عقاب و اذالل است ومانند:ذکر استک

  ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر کریم.

که ذکر ایمان و عمل صالح اشاره به این است که حکم بر این طایفه از نوع ثواب و رستگاري است و همچنان اسـت قـول   

  ان بن ثابت:حس

  ان التی ناولتنی فرددتهاقتلت قتلت فها تها لم تقتل  

باشـد و آن   مضمون صله که نیاشامیدن (خمرة) و رد کردن آن باشد حاکی از این است که خبـر از نـوع ذم و تحفیـر مـی    

  مقتول بودن خمر است و مراد از قتل شراب آمیختن آن بآب است. 

  ده:تنبیه بر خطاي مخاطب در راي و عقی-و

  چون قوله تعالی: ان الذین تدعون من دون اهللا عباد امثالکم.

  و چون قول شاعر درنصیحت بفرزندان خود:
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نکُمیشفی غَلیلَ صدوِرِ هم اَنْ تُصرَعوا   نَهم اخواَ نَّ الذینَ تَرَوا  

بت بمضـمون صـله آگـاه    که مقصود شاعر از آوردن موصول در اینجا اینست که مخاطبان را بر خطاي در اعتقادشـان نسـ  

  گرداند.

  براي تعظیم شان خبر: -ز

  چون قول فرزدق:

  انَّ الذي سمک السماء بنی لنا          بیتاً دعا ئمه اعزُّ و اَطْوُل 

مراد از بیت درشعر خانه کعبه است اینجا آوردن موصول براي نشان دادن عظمت شان محکوم بـه اسـت. بواسـطه جملـه     

داللت دارد و این داللت ناشی است از تشابه آثار صانع واحد ، یعنی بناي کعبه امریست خطیر وعظیم زیـرا   صله که بر آن

  این بنا فعل و اثر کسی است که آسمان با این رفعت و عظمت را ساخته و برافراخته است. 

یـن جهـت باشـد کـه قـبالً      عهد ذکري و آن عبارت از این است که معهودیـت آن از ا  -1عهد ذکري. » 4«ي  گزینه-204

  ذکرش صریحاً یا کنایه بمیان آمده است مثل (المصباح) در این آیه شریفه:

  اهللا نور السموات و االرض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه االیه 

  که مراد همان مصباح مقدم در آیه است و مثل الذکر درقول خداي تعالی نقل قول زن عمران:

ر کاالنثی که اشاره است به مذکریکه در آیه سابق:رب انی نذرت لک مافی بطنـی محرّرا.کنایـه و تلویحـاً ذکـر     ولیس الذک

باشد و ما موصـوله اگـر    شده است بیان آن این است که مذکور در این آیه شریفه که مشارالیه الف و الم است کلمه ما می

آید که قائل از کلمه  شود لکن از قرینه محررا چنین بر می ق میچه اختصاص به ذکور نداشته بر مذکر و مونث هر دو اطال

ما فرد مذکر اراده کرده یعنی زن عمران توقع داشته که بچه اي که در شکم اوست پسر باشد زیرا تحریرولد عبارت اسـت  

قـط نسـبت   از وقف کردن فرزند و منصوب داشتن او براي عبادت و خدمت مساجد و معابد و این عمـل در آئـین یهـود ف   

کردند نه دختر ، بنابراین معنی آیه  بیت المقدس پسر تحریر می باوالد ذکور مشروع و معمول بوده است.یعنی براي خادمی

  چنین است:

  نیست آن پسریکه من توقع داشتم مثل دختري که اکنون زائیده ام. 

تابی در جلو کسی گذاشته شـده  عهد حضوري: عهد حضوري آن است که مصحوب ال حضور داشته باشد مثل اینکه ک-2

  باشد گوئی:

  لمن الکتاب یعنی این کتاب حاضر و مانند قول خداي تعالی:
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  الیوم اکملت لکم دینکماي الیوم الحاضر الذي کنتم فیه 

  آن است که مصحوب ال خود بدون حضور وتقدم ذکر از روي قرینه معلوم باشد مثل اینکه گوئی: :عهد علمی عهد علمی-3

الی جماعۀ من اهل البلد. که مراد والی معهود و مخصوص ببلد حاضر است زیرا معلوم است که در شـهر بـیش از   احضر الو

  یک والی نیست. 

اشاره کردن به جنس و نفس حقیقت و این تعریف را تعریف جنس الف و الم را الف و الم جنس گویند تعریف جـنس  -ب

  بر سه قسم است:

قیقت مدخول قطع نظر از افراد چون:االنسان نوع و القلم خیر من السیف کـه مقصـود از   آنکه ال اشاره باشد به نفس ح-1

  باشد.  االنسان و القلم نفس طبیعت و ماهیت بدون اعتبار افراد می

  الف و الم را در این صورت الف و الم حقیقت یا طبیعت گویند.

افـراد و ایـن را الـف والم اسـتغراق نامنـد وال       آنکه اشاره باشد به جنس و حقیقت به اعتبار تحققش در ضمن جمیـع -2

  باشد. استغراق بر دو قسم است: استغراق همیشه قائم مقام لفظ کل می

  شود چون: استغراق حقیقی و آن اراده کل افرادیست که لفظ بحسب معناي لغوي شامل آنها می –الف 

  و العصر ان االنسان لفی خسر اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات.

  چون: و

  عالم الغیب و الشهاده یعنی کل انسان و کل غیب و کل شهادة

شود چون:جمع االمیر التجار کـه   استغراق عرفی و آن اراده کل افرادیست که لفظ بحسب مدلول عرفی شامل آنها می -ب

  مقصود هر تاجري است که در شهر مقیم است نه هر تاجري که در دنیا است.

ت باشد به اعتبار تحققش در ضمن فرد مبهم بعبارت دیگر از معرف بالم جنس فرد غیر معین آنکه مشار الیه ال حقیق -3

  اراده شود. و این تعریف را تعریف عهد ذهنی گویند چنانکه دراین آیه شریفه:

عهـد  باشـد مـدخول الم    و اخاف ان یأ کله الذئب و انتم عنه غافلون. که مراد از الذئب فردي غیر معین از افراد ذئـب مـی  

شود ولی درمعنی نکره است و غالباً معاملـه   ذهنی اگر چه در لفظ محکوم به تعریف است و بر وي احکام معارف جاري می

شود بایددانست که در زبان فارسی حرفیکه قائم مقام الف و الم تعریف در عربی باشد به اینکه بر سر اسم  نکرات به آن می
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ا به جمع اقسامشان افاده کند نیست و غالباً این معـانی در فارسـی از طریـق    جنس در آمده تعریف عهد و تعریف جنس ر

  شود. اشاره عقلیه بمعونه قرائن فهمیده می

مراد از اضافه رسول استهزاء تهکم به موسی است.تعریف باضافه:یعنی معرفـه آوردن مسـندالیه بسـبب    »2«ي  گزینه-205

  ی چند است از این قرار:اضافه کردن آن به یکی از معارف وآن بجهت اغراض

احضار مسندالیه در ذهن سامع به مختصر ترین وجه مثالً متکلم در مقام اخبار از غالم معهود مختص بزید چنانچه  –الف 

بخواهد این معنی را با قصد عبارات ادا نماید.باید بگوید:غالم زید کذاو کذا ،زیرا تعبیر باضافه در افاده معناي اختصـاص از  

  رات از قبیل:سایر تعبی

الغالم الذي هو لزید ، یا الغالم المنسوب الی زید و نظایر اینها مختصر تر است و مثل قول شاعر هنگامیکه در مکه زندانی 

  بوده است:

  هواي مع الرکب الیما نین مصعد        جنیب و جثمانی بمکه موثق 

و عدم قدرت بر همراه شدن با او مجـال بسـط سـخن     چون شاعر را در اظهار درد و حسرت بر اثر تاثر از مفارقت معشوق

نیست و مقام مقتضی اختصار است لذا مسند الیه را به صورت اضافه آورده و بجاي من اهواه یا من اَحبه و امثال آن هواي 

  گفته است. 

نه مطلق المعنی واال  تبصره:باید دانست که مراد از مختصرترین طرق درافاده افاده معنائی است که متکلم قصد کرده است

خواهد از کسـیکه او   مسند الیه را چنانچه بعلم یا اسم اشاره بیان کنند از اضافه مختصر است مثالً در شعر فوق متکلم می

  دارد خبر داده ومحبوبیت او را بفهماند ،مسلم است که مختصر ترین راه در افهام این معنی اضافه خواهد بود. را دوست می

  شان مضاف یا مضاف الیه یا غیر مضاف و مضاف الیه:ب:براي تعظیم 

  اول:چون کاتب السلطان جاء

  دوم: چون عبدي حضر  

  سوم:چون ولد االمیر زارنی 

  اضافه در این مثال براي تعظیم شان متکلم است. 

  ج:تحقیر مضاف یا مضاف الیه یا غیر اینها:

ام حاضر  جاول:مانند ولد الح  

صل دوم:مانند رفیقُ زید   
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  سوم:مانند ولد الحجام یصاحب زیداً ،مقصود از اضافه در جمله اخیر تحقیر زید است.

  د:بی نیاز ساختن متکلم از تفصیلی که متعذّر یا متعسر باشد چون:

  اجمع اهل الحق علی کذا و اجمع اهل البلد علی کذا. 

  ه: تحریض بر اکرام یا اهانت مضاف:

  اول:مانند صدیقک بالباب 

  عدوك قدم  دوم:مانند

  و: التذاذ مثل:ولدي فاق اقرانه. 

  یعنی براي اوست شتر بسیار و گوسفند بسیار. نکره آوردن مسند الیه مبنی بر علل ذیل است:»1«ي  گزینه-206

  عدم علم متکلم یا مخاطب به هیچ یک از جهات تعریف حقیقه یا تجاهالً و دعا ء چنانکه گوئی: –الف 

اَُ سلُنی عن کذا. جاء عندي رجل ی  

در صورتی که فاعل حقیقه به هیچ وجه از وجوه معینۀ علمیت ،موصولیت ،معهودیت وغیره.معلوم نباشد یـا آنکـه مقصـود    

  تجاهل باشد بنا بر غرض ومصلحتی. 

  افاده فردیت یعنی اراده فردي غیر معین از افراد اسم جنس مانند قوله تعالی: -ب

  ی.و جاء رجل من اقصی المدینۀ یسع

  افاده نوعیت یعنی اراده نوعی از انواع جنس مانند قوله تعالی: -ج

وعلی ابصار هم غشاوة یعنی بر چشمان ایشان نوعی از پرده و پوشش است وآن پرده کوردلی باشد که مانع از دیدن آیات 

  خداست و چون لکل داء دواء. براي هر نوعی از درد یک نوع دو است. 

  چون قول شاعر:براي تعظیم یا تحقیر  -د

  له حاجب عن کل امر یشینه    ولیس له عن طالب العرف حاجب 

  شاهد در تنکیر حاجب است در دو مصراع در مصراع اول براي تعظیم است و در مصراع دوم براي تحقیر. 

  براي تکثیر چون: –ه 

  ان له بالً و ان له لغنماً یعنی از براي اوست شتر بسیار و گوسفند بیشمار. 

  راي تقلیل مانند قوله تعالی:ب -و
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  و رضوانُ من اهللا اکبر اي رضوانُ قلیل من اهللا اکبر من کل نعیم فی ا لجنۀ. 

  براي تعظیم و تکثیر مثل قوله تعالی: -ز

  و ان یکذبوك فقد کذبت رسلٌ من قبلک. یعنی پیش از تو پیغمبران بسیار که همه بزرگوار و عالیقدر بودند تکذیب کرده شدند.

تمکین واستقرار خبر در ذهن سامع زیرا ذکر مسند الیه در ابتداي کـالم ذهـن را بـه شـنیدن دنبالـه      »4«ي  گزینه-207

گذارد و معلوم است که حصول چیزي پس از اشتیاق بـدان لـذت بخـش و     سخن تشویق کرده وآنرا درانتظار ذکر خبر می

کالم این است که در تعبیر و میـان مسـند الیـه آن و    موثر در نفس است و از همین جهت است که بلغا گفته اند که حق 

  طول وتفصیل داده شود مثل قول ابو العالء معري:

  و الذي حارت البریۀ فیه          حیوان مستحدث من جماد 

متحیر و سرگشته است خلق در معاد جسمانی و برانگیختن شدن که روحانی نیست در اینکه بـدن مردگـان بـا شکسـته     

شود. تقدیم مسند الیه بر مسند به خاطر کمال عنایت و اهتمام باوست و اینکه ذکرش اهم است  نها زنده میاستخوانهاي آ

  گردد: شود از چند جهت ناشی می و این اهمیت که موجب تقدیم مسند الیه می

کـه   قـامی بودن آن اصل و رکن عمده در کالم پس اصل این است که در ذکر مقـدم باشـد بـر سـایر اجـزاء و در م      –الف 

  مقتضی عدول از اصل محقق نباشد رعایت اصل الزم است. 

  تعجیل مسرت از جهت تفاؤل مثل: سعد فی دارك. -ب

  تعجیل مسائت از جهت تطیر مثل:السفاح فی دار عدوك  -ج

شود و همیشه حاضر درذهن است یا اینکه ذکرش لذت بخش است پـس   ایهام آنکه مسند الیه هرگز از خاطر محو نمی-د

  اوار است که پیشتر از هر چیز بزبان جاري گردد چون:سز

  لیلی بارض نجد قلبی بها یراها. 

  اظهار تعظیم مثل: رجل فاضل فی الدار و از این قبیل است قول خدایتعالی: -ه

  عنده.   و اجل مسمی

  حذف مسند به جهت اختصار به مناسبت ضیق مقام است چون قول شاعر:» 3«ي  گزینه-208

  نا و انت بماعندك راضٍ و الرأي مختلف نحن بما عند

شود که محذوف محتمل دو وجـه   یعنی نحن راضون ذکر راضٍ که خبر انت است قرینه است بر حذف خبر نحن گاهی می

است مانند قول حق تعالی حکایت قول یعقوب علیه السالم فصبر جمیل اینجا حذف مسند یا مسند الیه هـر دو احتمـال   
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ول تقدیر چنین است فصبر جمیل اجمل بنابر دوم یعنی فامري صبري جمیل. حذف مسند مبنـی بـر   شود بنابر ا داده می

 –عـدول بسـوي اقـوي دلیلـین      –همان اغراضی است که در باب احوال مسند الیه مذکور گشت از قبیل:احتراز از عبـث  

وف است بر بودن قرینـه دال بـر   اختبار مقدار فهم و فراست سامع و غیر آن لکن باید دانست که همیشه صحت حذف موق

  محذوف و هرگاه قرینه نباشد حذف مطلقاً جایز نیست مانند:

زید منطلق و عمرو اینجا ذکر منطلق که خبر زید است قرینه است بر حذف خبر عمرو و داعـی برحـذف احتـراز از عبـث     

  است و از همین قبیل است قول شاعر:

  یار بها لَغریب و من یک امسی بالمدینه رحله      فانی و ق

  شاهد در حذف خبر قیار است بقرینه خبر ان که لغریب باشد یعنی:

  انی غریب و قیار ایضاً غریب و چنانکه در قول خدایتعالی:

و لن سالتهم من خلق السموات و االرض لیقولن اهللا یعنی خلقهن اهللا که سؤال مذکور در آیه قرینه است بر حذف فعـل و  

  ییل عدول بسوي اقوي الدلیلین است.حذف دراینجا براي تخ

  و نیز براي تخییل العدول است حذف در این آیه:

یسبح له فیها بالغدو و االصال رجال بنابر قرائت یسبح بصیغه مجهول و حذف یسبح بصیغه معلوم در جواب سـوال مقـدر   

  شود: یسبحه رجال.  کند:من یسبحه؟ در جواب گفته می مثل اینکه سائلی سؤال می

  درهدي للمتقین اگر هدي خبر باشد براي ذلک (محذوف)» 1«ي  گزینه-209

منظور از تقدیم مسند تفاول است. تقدیم مسند بر مسند الیه از دو جهـت اسـت اول اینکـه مـانعی از     »2«ي  گزینه-210

عل واجب اسـت  تاخیر داشته باشد که همان موجب تقدمش گردد مثل اینکه جمله ،جمله فعلیه باشد زیرا تقدم فعل بر فا

  یا اینکه مسند از کلمات صدارت طلب باشد مانند:

  این الطریق کیف انت دوم اینکه غرضی از اغراض بتقدیمش تعلق گرفته باشد و آنها از این قرار است:

  براي تخصیص مسند به مسند الیه یعنی حصر مسند الیه در مسند مثل:–الف 

  االرض له ال لغیره. هللا ملک السموات و االرض یعنی ملک السموات و

و مانند قوله تعالی: ال فیها غول اي الفی خمور الجنۀ غائلۀ الصداع برخالف خمور الدنیا یعنی فقط در شـراب بهشـتی درد   

  سر نیست.
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  براي  اشعار در اول کالم با اینکه مسند خبر است نه صفت چون قول حسان در مدح رسول اکرم (ص) -ب

  و همته الصغري اجل من الدهر       له همم ال منتهی لکبارها    

  رود. رفت که شاید جار و مجرور صفت باشد ولی با تقدم این تو هم از بین می شد همم له در اول امر تو هم می که اگر گفته می

  تشویق سامع بذکر مسند الیه چون قول شاعر در مدح معتصم عباسی: -ج

  اسحق و القمر ثالثۀ تشرق الدنیا ببهجتها    شمس الضحی و ابو 

رود ذکـر مـن    تعجیل مسرت مانند: علیه من الرحمن ما یستحقه چون از جانب رحمن جز رحمت و خیـر انتظـار نمـی   -د

  شود. رساند که مابعد آن از نوع خیر است پس ذکرش در ابتدا موجب مسرت خاطر سامع می الرحمن می

  مثل: تفاؤل چنانکه بمریض گوئی: فی عافیۀ یعنی انت فی عافیۀ و -ه

  سعدت بغرةٍ وجهک االیام          وتزینت بلقائک االعوام 

  بیان از ابهام » 2«ي  گزینه-211

اظهار حسرت و اندوه.گاهی ادوات استفهام از معناي حقیقی خود که طلـب علـم بـامر مجهـول باشـد      » 3«ي  گزینه-212

مقام است و در این حال اگر چه کالم به ظاهر شوند در معانی دیگر که مناسب با  خارج شده به کمک قرائن استعمال می

استفهام است ولی حقیقه طلب فهم از مخاطب نیست بلکه اغراض دیگر در نظر است که بخاطر حصول آنهـا کـالم را بـه    

  صورت استفهام در آوردند و این استفهام مجازي را استفهام تولیدي نیز گویند و آن معانی از این قبیل است:

به کسی که دعوت ترا با امهال وتانی پذیرفته گوئی: کـم دعوتـک ؟چقـدر خوانـدم ترا،یعنـی کـراراً تـرا         استبطاء: چون-1

  خواندم تا تواجابت کردي و این مستلزم کندي در اجابت دعوت است. 

وماننـد   خـورد  تعجب:مثل قوله تعالی: ما لهذا الرسول یا کل الطعام و یمشی فی االسواق ،کفار از اینکه پیامبر طعام می -2

پنداشتند که این احـوال بـا نبـوت     کردند زیرا بزعم باطل خود چنین می خرامید تعجب می سایر مردم در کوچه و بازار می

  منافات دارد. 

  تنبیه مخاطب بر گمراهی او مثل قوله تعالی: فاین تذهبون  -3

عنـی بپـذیر و مثـل قولـه تعالی:فهـل انـتم       پـذیري ؟ی  امر: مثل اینکه در مقام موعظه به کسی گوئی: آیا نصایح مرا می -4

  منتهون یعنی انتهوا.  

  نهی: مانند قول تعالی: اتخشو نهم فاهللا احق ان تخشوهم  اي التخشوهم.  -5

نتَفعوا بالتذکیر و الموعظۀ. -6 استبعاد: مثل قوله تعالی: انی لهم الذکري و قد جاء هم رسول مبین یعنی بعید منهم ان ی  
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  ل شاعر:تحسر: چون قو -7

  ما للمنازل اصبحت ال اهلها          اهلی وال جیرانها جیرانی 

استیناس: یعنی به مخاطب مانوس شدن و در صحبت با او باز کردن واز این قبیل است قـول خـدایتعالی بموسـی ع:     -8

  ماتلک بیمینک یا موسی.

ی کند گوئی:الم ُاؤدب فالنا یعنی بترس و از وعید: یعنی تهدید و تخویف چون به کسی که زیر دست تو است و بی ادب -9

روش خود دست بدار که ترا هم تادیب و مجازات خواهم کرد و از همین قبیل است قوله تعالی: الم نهلک االولین و الم تر 

  کیف فعل ربک باصحاب الفیل که مقصود تهدید کفار است. 

ه انجام دهد و درعین حال دعوي عقـل کنـد گـوئی: اعقلـک     تهکم: یعنی استهزاء چون به کسی که کاري غیر عاقالن -10

  یسوغ لک ان تفعل کذا و چون در این آیه شریفه. قالوا یا شعیب اصلو تک تامرك أن نترك ما یعبد اباونا.

شاهد در انجل فعل امر است که در این جا معنی حقیقی آنکـه طلـب انجـالء و زوال ظلمـت از شـب      » 1«ي  گزینه-213

  شود مجازاً در معانی دیگر از این قرار: یست. گاهی صیغه امر به مناسبت مقام استعمال میباشد مراد ن

دعا: وآن طلب دانی باشد بطور خضوع ازعالی وآن را سؤال نیز گویند چنانکه در این آیه مبارکه: رب اشرح لی صـدري   -1

  و یسرلی امري واحلل عقده من لسانی.

شود چنانکه گوئی:  مساوي یعنی مساوي در رتبه که در فارسی بخواهش تعبیر می التماس: و آن طلب مساوي است از -2

  اعطنی الکتاب ایها الصدیق.

اباحه: و آن حکم بجو از فعل است با تساوي دو طرف ثبوت و انتفاء یعنی عدم رجحان طرفی بر طرف دیگر بنا بر ایـن   -3

مجالست با زید یا عمرو یا هر دو ترك مجالست با هر دو همـه   در اباحه معنی طلب نیست مثل: جالس زیداً اوعمرواً یعنی

    براي مخاطب جایز و علی السویه است ومثل قوله تعالی: کلو او اشربوا حتی یتبین الخیط االبیض من الخیط االسود من الفجر.

گـوئی: هـر چـه     کنـد  تهدید: یعنی ترساندن فاعل بر سوء عاقبت و نتیجه مترتب بر فعل چون به کسی که سـتم مـی   -4

  آید بکن و مثل قول خدایتعالی: اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. توانی و از دستت بر می می

تعجیز: و آن نسبت دادن عجز است به مخاطب یعنی عجز از بجا آوردن فعلی چون آیه شریفه: و ان کنـتم فـی ریـب     -5

  مانزلنا علی عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله. 
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کـه   شود زیرا طلب کردن فعلی آوردن سوره اي مثل آن عاجزید و این معنی از صیغه امر بااللتزام فهمیده می یعنی شما از

  به اعتقاد متکلم وقوع آن محال بوده و مقدور مخاطب نیست ، مستلزم تعجیز مخاطب است. 

او را بر آن قدرتی نیست و مامور  تسخیر: یعنی قرار دادن مخاطب را مسخر و منقاد نسبت به فعلی که به او امر شده و -6

  به در عقب امر بالفاصله واقع خواهد شد چون قول خداي تعالی: کونوا قردة خاسئین اي باعدین و مبعدین. 

غرض از صیغه امر در این مقام طلب حصول فعل نیست زیرا فعل مقدور مخاطب نیست بلکه مقصود تحصیل و ایجاد فعل 

  به کونهم قردة فی الفور مسخ شدند و به صورت بوزینه در آمدند.  است چنانکه ایشان پس از  امر

.مراد کفار و منکران معاد است در اینجا غرض از صیغه امر نه  -7 اهانت: چون قول خداي تعالی: قل کونوا حجارة او حدیداً

غرض تحقیر و عـدم  طلب فعل است ، نه حصول فعل زیرا فعل مقدور ایشان نیست و ایشان هم سنگ و آهن نشدند بلکه 

اعتناي به آنها است مثل اینکه در امر مذکور اشاره است به اینکه ایشان چون ایمان نیاورده اند بواسطه جمـود و قسـوتی   

  که در روحشان است سزاوار است که از جنس سنگ وآهن باشند نه نوع انسان. 

ترجی قرار گیرد نه تمنی لکن چـون شـاعر در حـالی    و اینجا اگر چه انجالء امري است متحقق الوقوع و قاعده باید متعلق 

است که کثرت هم و غم و سوز درونی بر اثر مفارقت از معشوق شب را بحدي در نظرش طوالنی سـاخته کـه گویـا انتهـا     

یابد و او مثل این است که نسبت به زوال شب و طلوع صبح تـوقعی نداشـته و    کشد پایان نمی ندارد زیرا هر چه انتظار می

  وع الطمع است لذا مقام مقتضی این است که طلب انجالء حمل بر تمنی شود نه ترجی.  مرف

  تسویه: یعنی حکم بتساوي دو نسبت چون قول خداي تعالی: و اسرو قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور.  -9

  تعجب: چون قول خداي تعالی: انظر کیف یفترون علی اهللا الکذب.  -10

مراد از نهی تحقیر است که به اینکه او اهلیت و شایستگی سیادت و بزرگواري را ندارد. قسم چهارم از » 2«ي  گزینه-214

اقسام طلب نهی است وآن طلب ترك فعل یا طلب کف از فعل است بنا بر اختالفی که در حقیقت آن پدید آمده است بـر  

شود وبراي آن فقط یک حرف اسـت و   ضارع گرفته میسبیل استعالء به همان معنی که در امر گفته شد و صیغه نهی از م

ال تسرفوا. و صیغه نهی نیـز ماننـد امـر در     –ال تذهب  –باشد که بالء نهی موسوم است چون:ال یضرب  آن ال ء جازمه می

اصل وضع شده است براي طلب عالی از دانی بر طریق استعالء و استعمالش در این معنی حقیقت است مانند قول خداي 

  ال تقتلوا اوالد کم خشیۀ امالق. –والتقل لهما اف و ال تنهر هما  -لی: الیغتب بعضکم بعضاتعا

  و مثل قول فردوسی:

  میازار موري که دانه کش است      که جان دارد و جان شیرین خوش است. 
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  و مانند قول حافظ:

   مجو درستی عهد از جهان سست نهاد      که این عجوزه عروس هزار داماد است.

  : و مانند قول نظامی

  عذر منه نز تو حیل خواستند    این سخن است از تو عمل خواستند. 

  شود بر حسب اقتضاي مقام در معانی دیگر از این قبیل: وگاهی مجازاً استعمال می

  ون قول مولوي:دعا: یعنی طلب دانی از عالی با تضرع و خشوع مثل قوله تعالی:ربنا ال تو اخذنا ان نسینا او اخطانا و چ -1

  بجان خود که از این دلشده کرانه مکن      بساز با من مسکین و عزم خانه مکن. 

  شراب حاضر و دولت ندیم وتوساقی       بده شراب و دغلهاي ساقیانه مکن 

  و چون قول سعدي:

  خدایا بذلت مران از درم     که صورت نبندد در دیگرم 

  از آمدم در برویم مبند چواز جهل غائب شدم روز چند     چو ب

  و چون قول حافظ:

  از بهر خدا زلف میار اي که مارا      شب نیست که صد عرب ده با باد صبا نیست. 

2-  .   التماس: چنانکه بدوست خود گوئی: ال تشرب االفیون فان فیه ضرراً

  و چون قول امیر معنوي:

  ي کنم بر ربع و اطالل و دمن اي ساربان منزل مکن جز در دیار یار من     تا یکزمان زار

  تهدید چنانکه بخادم خود گوئی: ال تمتثل امري ثم انظر ما وقع علیک.  -3

  تمنی مثل: یا لیله الوصل ال تنقضی و چون قول شاعر: -4

  یا لیل طل یا نوم زل     یا صبح قف ال تطلع 

  یعنی یا لیت لیله الوصل ال تنقضی و الصبح ال یطلع. 

  وله تعالی: ال تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق وانتم تعلمون.  توبیخ: مثل ق -5

که غرض از نهی در اینجا توبیخ ایشان است بر اینکه ایشان عالماً و عامداً حق و باطـل را مخلـوط نمـوده و کتمـان حـق      

  کنند و مانند قول شاعر: می
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  ال تنه عن خلق وتاتی مثله      عار علیک اذا فعلت عظیم. 

در بیت کمال انقطاع است. کمال انقطاع بال ایهام:یعنی اینکه در فصل ایهام خالف مقصود حاصل شود » 1«ي  ینهگز-215

کمال انقطاع بر دو وجه است: الف آنکه دو جمله مختلف باشند در خیریت وانشائیت و این اختالف گاهی در لفظ و معنی 

  است و گاهی در معنی فقط اول مانند قول اخطل:

  ائدهم ارسوا نزاولها         فکل حتف امري یجري بمقدار و قال ر

شاهد در جمله نزاولها است که جمله خبریه است و آن عطف نشده است بر ارسوا که جمله نشائیه است باید متوجه شـد  

ت فـالن  ماننـد: مـا   -که نزاولها در بیت مرفوع است و مجزوم نیست تا جواب امر واقع شود و اال از موضوع خارج است. ب

  رحمه اهللا.هر چند هر دو جمله فعل ماضی و به صورت خبریه اند لکن جمله دوم انشائیه ودعائیه است ، یعنی اللهم ارحمه.

وجه دوم: آنکه بین دو جمله جامع و وجه مناسبتی نباشد به طوریکه عرفاً عطف دوم بر اول قبیح نماید چون:زیـد طویـل   

  بکر کریه المنظر.  العلم حسن و –القامه و عمر و شاعر 

کمال اتصال در موقعی است که جمله دوم تابع جمله اول باشد و تابع در اینجا بدین معنی است کـه  » 3«ي  گزینه-216

جمله دوم براي جمله اول بمنزله تاکید یا عطف بیان یا بدل باشد و اما نعت در این مقام معقول نیست زیـرا جملـه: مـن    

شود: اما تاکید یا تاکید معنوي است یا لفظی تاکیـد معنـوي مثـل قولـه تعـالی: ذلـک        میحیث انها جمله موصوف واقع ن

الکتاب الریب فیه که الریب فیه به منزله تاکید است براي ذلک الکتاب و لذا بدان وصل شده است توضـیح آن اسـت کـه    

این داللـت از چنـد جهـت اسـت     ذلک الکتاب داللت دارد بر اینکه عظمت شان و جاللت قدر قرآن بمنتهی درجه است و 

یکی تعبیر از آن باسم اشاره که مفید کمال تمیز و تشخیص و دال بر شدت عنایت و اهتمـام بمشـار الیـه اسـت و دیگـر      

آوردن اسم اشاره بعید که دال بر بعد و علو مرتبه آن است و دیگر تعریف خبر بالف و الم جنس که مفید حصر خبر است 

ن است و الغیر و چون این حصر حصر حقیقی نیست بلکه ادعائی و مبنی بر مبالغه اسـت بـدین   در مبتدا یعنی کتاب قرآ

معنی که سایر کتب در جنب آن شایستگی ندارند که نام کتاب بر آنها اطالق شود ،داللت دارد بر اتمیت و اکملیت قـرآن  

عنی حاتم داراي جود و بخشش است و الغیر در معنی و حقیقت کتاب و بلندي مرتبه آن نظیر اینکه گوئی: حاتم الجواد ی

که مقصود کمال و برجستگی حاتم است در جود ، مثل اینکه سایر اصحاب سخاو کرم در برابر او هیچند و چون نسبت به 

قرآن تا این حد تعظیم و تکریم بجا آورده شد جاي آن بود که تو هم رود که این قول شاید مجاز و اغراق باشد لـذا بـراي   

است در جائنی » نفسه«و هم تجوز و گزاف جمله ال ریب فیه در تاکید حکم قبل آورده شد پس این جمله به منزله دفع ت

  زید نفسه.
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اما تاکید لفظی: مثل قوله تعالی: فمهل الکافرین امهلهم رویدا (اي امهاالً قلیال)معنی جمله (امهلهم...) تقریباً عـین معنـی   

و تاکید لفظی است براي جمله اول که مفید تثبیت و تقریـر معنـی اول اسـت نظیـر:      جمله اول است پس به منزله تکرار

  جائنی زید زید. 

و اما بدل:مثل قوله تعالی: و اتقوا الذي امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون که جمله امدکم بانعام.... به 

و بنین و جنات و عیون بعض از ما تعلمون است چه آنکه مـاتعلمون  منزله بدل بعض است از امدکم بما تعلمون زیرا انعام 

  شود پس جمله امدکم بانعام... به منزله ثلثه است در اکلت الرمان ثُلثَه و مانند قول شاعر: شامل این نعم و نعم دیگر می

  اقول له ارحل ال تقیمن عندنا     و الّا فکن فی السر و الجهر مسلمًا 

عندنا  است که به منزله بدل است از ارحل بدل اشتمال زیرا مقصود از امر به رحلت اظهار کراهت است شاهد در التقیمن 

از اقامت مخاطب و ارحل داللت دارد بر این معنی بااللتزام بقرینه و االفکن.... لکن ال یقیمن... به تادیه این معنی وافی تـر  

کید است پس جمله ارحل مانند تمهید و مقدمه است براي ال تقیمن و است زیرا داللتش بر اظهار کراهت بالصراحه و با تا

  ال تقیمن مقصود اصلی و به منزله علمه است در اعجبنی زید علمه.  

  الیبلی. و اما عطف بیان:مثل قوله تعالی: فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک

جمله اول زیرا به منزله عطف بیان است براي اول چه آنکه وسوسه شیطان را بیان جمله قال یا آدم... عطف نشده است بر 

شود پس جمله دوم بـه   کند به اینکه شیطان گفت این درخت درخت جاودانی است و ملکی است که کهنه و زائل نمی می

  منزله زید است در جائنی ابوعبداهللا زید. 

است از آنکه دو جمله طوري باشد که عطف دوم بر اول موهم عطف آن شبه کمال انقطاع:و آن عبارت »3«ي  گزینه-217

  بر غیر معطوف علیها گردد. در این صورت ترك عطف کنند و فصل را در این مورد قطع گویند چون قول شاعر:

  اننی ابغی بهابدالً اریها فی الضالل تهیم.  و تظن سلمی

تناسب است هم از جهت مسند و هم ازجهت  و جمله و تظن سلمی شاهد در جمله اریها فی الضالل است با اینکه بین آن

مسند الیه زیرا اریها بمعنی اظن است و فاعل تظن محبوبه و فاعل اریها محب است با این حال عطف نشده است بر تظن 

  است.  براي این که تو هم نرود که معطوف است بر ابغی و آن نیز از مظنونات سلمی

ال اتصال: و این در موقعی است که جمله دوم جواب باشد از سوال مقـدري کـه از جملـه اول    شبه کم»2«ي  گزینه-218

شود و جمله دوم به منزله جواب از این سؤال ، و چـون دو   ناشی شده باشد و در این صورت جمله اول به منزله سؤال می
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واب بر سؤال جایز نیست و فصـل را  شود عطف دوم بر اول جائز نباشد ، همچنانکه عطف ج جمله سؤال و جواب فرض می

  در این حالت استیناف و جمله دوم را مستانفه و هم استیناف گویند و استیناف به اعتبار سوال مقدر بر سه قسم است:

  قسم اول:آنکه سوال مقدر راجع به سبب حکم باشد چون قول شاعر:

  قال لی کیف انت قلت علیل          سهر دائم و حزن طویل 

  او در جواب گفته است: سهردائم.... » ماسبب علتک«آنکه گفت: قلت علیل گویا سائلی سوال کرده که بعد از 

  قسم دوم:آنکه سوال مقدر ، سوال از صدق و کذب اسناد باشد مثل قول شاعر:

  زعم العو اذل اننی فی غمرةٍ          صدقوا و لکن غمرتی ال تنجلی 

ل اینکه بعد از اخبار از مالمت کنندگان سائلی گفته است: فمـا قولـک فـی هـذا     شاهد در جمله مستانفه صدقوا  است مث

  اصدقوا فی زعمهم ام کذبوا جواب داده است به اینکه:صدقوا فیما زعموا.

شاهد در دو کلمه مترادف یعنی کذب و مین است که شاعر آورده است که یکی از آنها زائـد و فائـده   » 1«ي  گزینه-219

  باشد و مشخص نیست کدام کلمه زائد است.  اي در زیادت نمی

ایجـار حـذف    4ي   هم قصر وجـود نـدارد در گزینـه    3ي   قصر وجود ندارد و درگزینه 1ي   در گزینه» 2«ي  گزینه-220

  ایجار قصر وجود دارد. 2ي   وجود دارد و مضاف حذف شده است و اسئل اهل القریۀ است و در گزینه

مضاف الیه لیال است و محذوف است. ایجاز حذف: وآن بر دو قسم است زیرا ایجاز یا به  بعشر لیال که» 2«ي  گزینه-221

حذف جزئی از اجزاء کالم است اعم از اینکه مفرد باشد یا جمله ، عمده باشد یا فضله یا بحذف کالم ، قسم اول مـوارد آن  

  بسیار است از آن جمله است امثله  ذیل:

و جاهدوا فی اهللا حق جهاده. اي جاهدوا فی سبیل اهللا و ایضاً قوله تعـالی: و اسـئل    حذف مضاف: مثل قول خداي تعالی:-

  القریه اي اهل القریۀ. 

2- .   حذف موصوف: مثل قوله تعالی: من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها یعنی من عمل عمال صالحاً

جسا الی رجسهم و ماتوا و هم کـافرون. اي رجسـاً   حذف صفت: مثل قوله تعالی: و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم ر-3

  مضافاً الی رجسهم. 

  حذف جار و مجرور: مثل قوله تعالی: ال یسال عما یفعل و هم یسالون یعنی یسالون عما یفعلون. -4

و قبـل  حذف شرط: و این در چهار مورد است. بعد از امر ونهی و استفهام و تمنی گاهی بعد از اینها فعل مضارع آورنـد  -5

  از آن جمله شرطیه مقرون بان تقدیر کنند و فعل را بان شرطیه مقدره مجزوم سازند. 
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  امثله:

این بیتـک ازرك  –ال تتبع الهوي تفلح یعنی ان ال تتبع الهوي تفلح  –اکرمنی اکرمک تقدیر این است ان تکرمنی اکرمک 

نْف–یعنی ان تعرفنیه ازرك  ه. لیت لی ما ال انفقه اي ان اُرزقه اُ   قْ

ایغال: ایغال در لغت به معنی تند رفتن و رفتن به نقاط دور است و در اصطالح ختم کردن کالم اسـت  »2«ي  گزینه-222

به چیزي که معنی بدون آن تمام باشد لکن آوردن آن نکته اي بر اصل معنـی افـزوده و کـالم را رونـق و زیبـائی بخشـد       

  چنانکه در این بیت:

  نافلۀً       و یستحل دم الحجاج فی الحرم  شیخ یري الصلوات الخمس

مراد شاعر از اثبات الحاد و قسوت و بد اندیشی براي شخصی است که منظور اوست و پیداسـت کـه عبـارت بیـت بـدون      

  آوردن فی الحرم و افی به مقصود  است ولی به واسطه افزودن فی الحرم مبالغه در معنی مقصود حاصل شده است. 

  القیس:و مثل قول امرو 

اَنَّ عیونَ الوحشِ حولَ خبائنا       و ارحلنا الجزع الذي لم یثَقَّب.    کَ

ب در آخر بیت ایغال است ، زیرا تشبیه کرده چشمهاي حیوانات صید شده را که در اطراف خیمه پراکنـده   که ذکر لم یثَقَّ

اي الجزع صفت نیاورده بود تشبیه درست بـود و علتـی   است به مهره هاي سفید و سیاه ، در حالتی که اگر لم یثَقَّب را بر

نداشت لکن این وصفی که آورده تشبیه را کاملتر و زیباتر ساخته است به علت اینکه مهره سفید و سیاه هر گـاه ناسـفته   

  باشد شباهتش به چشم حیوان وحش بیشتر است. 

تمل باشد بر معنی جمله قبل از آن براي تاکید تذییل: و آن تعقیب جمله ایست به جمله دیگر که مش»3«ي  گزینه-223

  منطوق یا مفهوم جمله قبل. 

مثال اول: قول خداي تعالی: و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. که جمله اخیر موکد منطوق جملـه اول  

  باشد.  است زیرا مضمون آن همان منطوق زهق الباطل می

  مثال دوم:قول شاعر:

  اخاً ال تلمه          علی شعث اي الرجال المهذَّب ولست بمستبق

باشد ، استفهام در اینجا انکاري است یعنی در افراد رجال فـردي کـه از    شاهد در جمله اخیر یعنی اي الرجال المهذب می

را جمیع جهات روحی و خلقی منزه و بی عیب باشد وجود ندارد ، و این جمله مفید تاکیـد مفهـوم جملـه قبـل اسـت زیـ      
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شود کالم قبل از این یعنی صدر بیت از حیث مفهوم بر همین معنی یعنی نفی فرد کامل و بی عیـب   چنانکه مالحظه می

  از رجال داللت دارد. 

که موهم خالف مقصـود باشـد    تکمیل: که آنرا احتراس نیز گویند و آن عبارت است از اینکه در کالمی»1«ي  گزینه-224

  مقصود را دفع نماید و آن یا در وسط کالم است و یا در آخر. چیزي آورند که تو هم خالف 

  مثال اول:قول شاعر:

   فسقی دیارك غیر مفسدها          صوب الربیع و دیممۀ تهمی

گردد لذا با آوردن غیر مفسدها توهم این  شاهد در ذکر غیر مفسدها است چونکه باران گاهی سبب فساد و خرابی دیار می

  است. معنی را دفع کرده 

  مثال دوم:قول شاعر:

  فاز باللذة ارباب الهوي        فهو حلو و عذاب الحب عذب 

در اول که لذت و حالوت عشق را بیان نمود جاي این تو هم بود که عشق لذتی دارد بی رنج و عذاب لـذا بـراي دفـع آن    

  ب آن را عذب و گوارا شمرد. جمله آخر را بیفزود که عشق نیز خالی از عذاب و محنت نیست لکن عاشق باید عذا

شاهد در بلغتها است آن جمله معترضه دعائیه است که واقع شده بین اسم ان و خبـر آن. اعتـراض:و   » 3«ي  گزینه-225

آن عبارت است از آوردن در اثناء کالم واحد یا بین دو کالم که متصل به یک دیگر باشند معنی یک جمله یا چند جملـه  

شود جمله معترضـه گوینـد ،    شته باشد براي فائده اي سواي دفع ایهام جمله ایکه در بین آورده میکه محلی از اعراب ندا

مراد از اتصال معنوي در کالم که در تعریف مذکور گشت این است که کالم ثانی بیان یا تاکید باشـد بـراي کـالم اول یـا     

  ه است:گردد بسیار است ، از آن جمل بدل از آن اغراضی که موجب اعتراض می

  تنزیه: مانند قول خداي تعالی:–الف 

و یجعلون هللا البنات سبحانه و لهم ما یشتهون شاهد درجمله معترضه سبحانه است که واقع شده است در اثناء کالم بـین  

معطوف علیه و معطوف زیرا که و لهم ما یشتهون عطف است بر هللا البنات اي و یجعلون لهم ما یشتهون در اینجا اعتراض 

  دهند.  راي تنزیه و تقدیس حق تعالی است از آنچه باو نسبت میب

  تنبیه:مثل قول شاعر:-ج

  و اعلم فعلم المرء ینفعه        ان سوف یاتی کل ما قدرا

  جمله فعلم المرء ینفعه معترضه است و براي تنبیه بر نافع بودن علم ایراد شده است. 
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  : و مثل قول زهیر بن ابی سلمی

  مغیرات         وفی طول المعاشرة التَّقالی  لعمرك و الخطوب

  فقد بالیت مظعن ام اوفی          ولکن ام اوفی ال تبالی 

شاهد در دو جمله اسمیه معترضه است که بین قسم و جواب قسم آمده براي تنبیه بر اینکه حوادث روزگار سـبب تغییـر   

ز طول معاشرت احیاناً مالل خاطر اشخاص و تنفر و انزجار احوال و زوال مودت و دوستی بین دوستان و آشنایان است و ا

  گردد.  شان از یکدیگر حاصل شده و منجر به پیدایش بغض و عداوت بین آنها می

  مطابقه و استعطاف: چنانکه در قول متنبی: -د

  و خفوق قلب لو رایت لهیبه         یا جنتی لرأیت فیه جهنما 

جنتی در بیت دو چیز است یکی رعایت طباق یعنی مطابقه جهنم با جنت کـه بینشـان   مقصود از اعتراض جمله ندائیه یا 

  شبه تضاد است و دیگر طلب شفقت و عطوفت از معشوقه. 

  بیان سبب امري که غریب و تعجب آور است: مثل قول شاعر: -ه

ه یصفو لنا فنکارِم فالهجره یبدو و فی الیاس راحۀ        و ال وصلُه  

وفی الیاس راحۀ است ، شاعر در این بیت اظهار داشته که مطلوب او یکی از دو امراست یا فـراق معشـوقه   شاهد در جمله 

نمایـد لـذا پـس از جملـه اول      یا وصل او و چون راضی شدن بفراق و دوري معشوق از عاشق بعید و در اذهان عجیب مـی 

  حت است. فالهجره یبدو براي رفع تعجب سبب آنرا بیان کرده است که در یاس را

  تفخیم و تهویل: مثل قوله تعالی: -و

  و انه لقسم لو تعلمون عظیم. 

  ایقاظ سامع: چون در قول سعدي: -ز

  زبان در دهان اي خردمند چیست   کلید در گنج صاحب هنر 

  تسکین و اسکات: چنانکه در قول سنائی: -ح

  نشناسد کسی چه داري خشم         لعل و گوهر مگر بگو هر چشم 

  شود چنانکه در این آیه کریمه: در اثناء جمله معترضه آورده می گاهی

  فال اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. 
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شاهد در اعتراض جمله و انه لقسم لو تعلمون عظیم بین دو جمله قسم و جواب قسم است که آن نیز مشـتمل اسـت بـر    

  علمون که واقع شده است بین موصوف و صفت. جمله معترضه لو ت

مشبه: تیرهاي تیز کبودرنگ (حسـی) و مشـبه بـه:انیاب عقلـی اسـت.هر دو طـرف عقلی:چـون:العلم        » 4«ي  گزینه-226

  و چنانکه در این بیت: و الضالل عن الحق کالعمی - مفارقۀ الحبیب کالحمی-کالحیوة

  چنین خوار مایه مدار  خرد همچو جان است زي هوشیار        خرد را

  مثل قول ازوقی:

  ذکاي طبع تو گوئی که لوح محفوظ است       که ذره اي نبود جایز اندرو نسیان 

  و مثل قول سنائی:

  مردگی کفر و زندگی دین است      هر چه گفتند مغز آن این است. 

  م ازرقی:و المنیۀ کالسبع و چون قول حکی -مشبه عقلی و مشبه به حسی: العلم کالنور 

  اندیشه برفتن سمندت ماندخورشید بهمت بلندت ماند 

  و چنانکه در این شعر خاقانی:

  عصر جام جم است کایامش       بشکند خورد پس ببندد خوار 

  همچو گوهر شکستنش آسان     همچو سیماب بستنش دشوار 

  مشبه حسی و مشبه به عقلی:چون قول امرو القیس:

  و مسنونۀ زرق کانیاب اغوال      ایقتلنی و المشرفی مضاجعی

  و در فارسی مانند قول اسدي طوسی:

  فشافش تیرش بروز نبرد        چو آواز غول است در گوش مرد. 

  غرض از تشبیه تشویه و زشت جلوه دادن مشبه است.» 3«ي  گزینه-227

مقصود خود را بطریق تشبیه ادا کند و  گردد باینکه متکلم بلیغ مراد از غرض علت غایی است یعنی فایده اي که داعی می

  مشبه بر چند نوع است: غرض از تشبیه غالبا راجع به مشبه است. و گاهی هم مشبه به تعلق میگیرد غرض راجع به

بیان امکان مشبه و اثبات وجود آن در جائی که ادعاي امتناع آن ممکن و امکان مشبه بـه مسـلم باشـد ماننـد قـول       _1

  الدوله:متنبی د رمدح سیف 

  فان تفق االنام و انت منهم فان المسک بعض دم الغزال
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شاعر در این بیت با عتراف باینک ممدوح از مردم است ادعا کرده است که او مـافوق مـردم اسـت یعنـی بـین او و افـراد       

ست مسـتقل  انسانی هیچ مشابهت و مجانستی نبوده و او را قرین و نظیري نیست بطوریکه او اصلی است براسه و جنسی ا

رسد که فردي از یـک نـوع در فضـائل و     و جداگانه و چون این امري است بس غریب و بعید و در ظاهر ممتنع به نظر می

مکارم بحدي رسد که از آن نوع خارج شود و فوق افراد آن قرار گیرد لذا بر ثبوت مدعی و امکان این امر اسـتدالل کـرده   

ینکه از خون است از جنس خون محسوب نگشـته و بـر همـه خونهـا تفـوق و      تشبیه حال ممدوح بحال مشک با ا است به

برتري دارد و ممدوح هم نظیر همین است و چون امکان مشبه بلکه وقوع آن مسلم است ، امکان مشبه نیز مسلم خواهـد  

ن اسـت:  و ان  بود و این تشبیه اگرچه بالصراحه ذکر نشده است لکن بیت ضمنا بر آن داللت دارد زیرا تقـدیر بیـت چنـی   

تفق االنام و انت من جنسهم فال عجب فان المسک بعض دم الغزال و قد فاق الدماء حتی ال یعد منها فحالک شبیهۀ بحال 

  المسک.  و این تشبیه را تشبیه ضمنی یا تشبیه مکنی عنه گویند.

علـوم باشـد و اال تشـبیه بـراي     بیان حال مشبه: باینکه مشبه بر چه وصفی از اوصاف است بشرط آنکه حال مشبه به م -2

وضع و غیر اینها در صورتیکه بودن این اوصـاف  -مقدار-شکل –بیان حال نخواهد بود چون تشبیه چیزي بچیزي د ررنگ 

  در مشبه بر سامع ظاهر و معلوم باشد 

  و مثل این بیت 

  اذا قامت لحاجتها تثنتکان عظامها من خیزران

  بخیزران. تشبیه کرده استخوانهاي او را در نرمی

  بیان مقدار حال مشبه در قوت و ضعف و زیاده و نقصان مانند تشبیه لباس سیاه بغراب در شدت سیاهی چون قول شاعر: - 3

  کان مشیتها من بیت جارتها مر السحاب الریث ال عجل

  مقصود از این تشبیه بیان مقدار و اندازه مشی است.

ه و تثبیت آن در ذهن شنونده -4 و این در وقتی است که اسناد حالت و صفتی بچیزي قدري خفا داشته  تقریر حال مشب

کنند بچیزیکه صفت مزبـور در وي ظـاهر و آشـکارا بـوده و جـاي       باشد و محتاج بتوضیح باشد دراینصورت آنرا تشبیه می

بیه میکننـد  تامل نباشد تا بهتر در ذهن شنونده جاي گرفته و مورد قبول واقع شود و اغلب که معقول را بمحسـوس تشـ  

  مبنی بر همین غرض است بریا اینکه ذهن بمحسوسات آناتر است تا بمعقوالت چون:

ها مثل الزجاجۀ کسرها الیجبر ان القلوب اذ تنافر ود  
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قلوب متنفر را که از امور عقلی است تشبیه کرده بشیشه شکسته که از چیزهاي حسی است براي اینکه (اصالح ناپـذیري  

  ل) را که حال مشبه است از اینطریق در ذهن بخوبی مشخص و متمکن سازد. و برنگشتن بحالت او

مدح مشبه: و این یا براي تزئین و تحسین است یعنی زیبا نشان دادن مشبه و او را در انظار جلـوه دادن بطـوري کـه     -5

  شم آهو و مثل قول شاعر:میل و رغبت شنوندگان را در روي جلب کند یا براي تعظیم قسم اول مانند تشبیه چهره سیاه بچ

  و زاد بک الحسن البدیع نضارةًکانک فی وجه المالحۀ خال

  قسم دوم مانند قول شاعر:

  کانک شمس و الملوك کواکباذا طلعت لم یبدمنهن کوکب

تقبیح مشبه یعنی زشت کردن مشبه در نظر سامع براي اهانت و تحقیر یا تنفیر ، در این حال متکلم سعی میکند کـه  -6

  را بصورتی نشان دهد که طبع ازا و متنفر و بیزار گردد، مثل قول شاعر در هجو کسی:مشبه 

متَلط  جوزثاً فکانهقرد یقهقه او عو اذا اشار محد  

استطراف مشبه: یعنی غرض از تشبیه گاهی اینست که مشبه را امـري تـازه و غریـب شـمارند و ایـن غـرض حاصـل         -7

یزیکه ممتنع الوقوع است بحسب عادت زیرا که مشبه در اینحال به صورتی در میایـد  شود بسبب ابراز آن در صورت چ می

که حضورش در ذهن نادر خواهد بود چون تشبیه توده اي از زغال که برخی از آن آتش گرفته باشد بدریائی از مشک که 

  موجش طال باشد در این شعر:

رُ محنه ب   شک موجه الذهبانظر الی الفَحمِ فیه الجمر متَّقد کأَ

استطراف را میتوان بنحوي دیگر توجیه کرد غیر از ابراز مشبه در  صورت امر ممتنع و آن عبارت از اینست که مشـبه بـه   

نادر الحضور د رذهن باشد و این بر دو قسم است یکی آنکه: حضور مشبه به در ذهن نادر باشـد مطلقـا ماننـد دریـائی از     

ثال مذکور که امري است فی حد نفسه مستطرف و غریب در هر حـال و بـر هـر تقـدیر     مشک که موجش طال باشد د رم

آید و دیگر اینکه نـدرت حضـورش در ذهـن فقـط در      حضورش در ذهن نادر است یعنی چنین صورتی کمتر در خیال می

  موقع حضور مشبه درذهن باشد یعنی ذهن در وقت تصور مشبه کمتر بتصور آن منتقل گردد.

  »4«ي  گزینه -228

ملفوف آن است که اول چند مشبه ذکر کنند و بعدبراي آنها چند مشبه به بهمان ترتیب بیاورند مثل » 1«ي  گزینه -229

  این بیت امروالقیس در وصف عقاب بکثرت صید طیور:

  کان قلوب الطیر رطبا و یابساً لدي و کرها العناب و الحشف البالی
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  ده را بعناب و قلب کهنه و خشکیده:که تشبیه کرده است قلب بتر و تازه پرن

مغروق: تشبیه مفروق آن است که یک مشبه و مشبه به ذکر کنند و در عقب آن یک مشبه و مشبه به دیگـر و هکـذا   _2

  مثل قول شاعر در وصف جماعتی از زنان:

  النشر مسک و الوجوه دنانیر و اطراف اال کف عنَم

تعدد باشد یا مشبه متعدد است و مشبه به واحد و یا بالعکس قسـم اول و  و در صورتیکه یکی از طرفین واحد و دیگري م

  شاعر: قول مانند تسویه تشبیه نامند. جمعدوم را تشبیه 

  لی للیا کا هما کال حالی و الحبیب صدغ

  لی کالال معی اد و صفاء فی ثغره و

  ي: بحتر قول مثل جمع تشبیه

  اقاح او برد او لؤلؤمنضد عن یبسم کانما

  چیز سه به را دندان است کرده شبیهت که

تشبیه تمثیل است. باعتبار وجه شبه در آن صـفتی باشـد منتـزع از چنـد چیـز باشـد مثـل تشـبیه         » 4«ي  گزینه -230

لَّ تَجري علی السماء من غیر فَشَل وجه شبه هیئتی است منتزع از حرکت دوري سـریع و   والشمس کالمرأة  فی کف االشَ

  وأم با اشراق و تابش که با تموج و اضطراب و انبساط و انقباض همراه باشد.متصل ت

تشبیه یا مجمل است یا مفصل: مجمل آن است که وجه شبه در آن ذکر نشده باشد و این بر دو قسم است اول آنکـه   -2

شبیه شجاعت اسـت  وجه شبه بر همه کس واضح و هویدا باشد چون زید مثل شیر است پیدا است که وجه شبه در این ت

دوم آنکه وجه شبه خفی باشد و غیر از خواص آنرا درك نکنند مثل قول زنی از عرب در مـدح فرزنـدانش: هـم کالحلقـۀ     

المفرغۀ الیریدي طرفاها حلقۀ مفرغۀ عبارت است از حلقه مسدوده که فرجه و شکافی در جوانب آن نباشـد ماننـد دائـره    

ت در نسبت بصفتی و عدم امکان فرق بین آنها در این جهت یعنی همه ایشان در وجه شبه در این تشبیه تساوي آحاد اس

فضیلت و بزرگواري بیک نسبتند بطوریکه تعیین اینکه کدام فاضل و کدام افضل است ممکن نباشد مانند حلقۀ مفرغۀ که 

سط است ممتنع خواهد بـود  بواسطه تناسب اجزاء طرفین آن نامعلوم است و تعیین اینکه کدام جزء از آن طرف و کدام و

  و چنانکه در این بیت خاقانی:

  است عالمکز فتنه هر زمانش بحران تازه بینی بی نضج دولت او سر سامی
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اختالل و بر هم خوردگی اوضاع و انقالب احوال است و این معنـی در بـادي نظـر بـذهن      وجه تشبیه در تشبیه بسر سامی

یا ملزوم آن یعنی آنچه ملتزم وجه شبه است د رکالم ذکر شده باشد قسم همه کس نیاید و مفصل آن است که وجه شبه 

  اول مثل:

  و ثغره فی صفاء و ادمعی کالآللی 

قسم دوم: مانند: الکالم الفصیح کالعسل فی الحالوة پیداست که حالوت وجه شبه نیست زیرا حالوت از خواص مطعومـات  

  جامع بین الطرفین باشد میل طبع است که الزمه حالوت خواهد بود.است و در کالم فصیح محقق نگردد بلکه وجه شبه که 

تشبیه یا قریب مبتذل است یا بعید غریب: قریب مبتذل آن است که بر اثر شدت ظهور وجه شبه در بادي نظر ذهـن   _3

وعی را در مشبه به منتقل گردد و معنی سرعت انتقال از مشبه به اینسـت کـه هرگـاه موضـ     بدون تامل و دقت از مشبه به

نظر گرفته بخواهند آنرا در صفتی بچیزي تشبیه کنند فورا آنچیزیکه صفت نامبرده در آن بنحو اقوي موجود و هم مشهود 

است و مناسبت دارد که موضوع مذکور بدان تشبیه کرده شود بذهن آید مثل اینکه بمحض قصد تشبیه زید در  شجاعت 

مت در اعتدال و موزونی سر سهی بذهن وارد میگردد وهنگام تشبیه رخسـاره  آید و هنگام تشبیه قا بچیزي شیر بذهن می

شود مبتنی بر دو  رسد ظهور وجه شبه در بادي رأي که موجب ابتذال تشبیه می معشوق در لطافت فورا برگ گل بنظر می

به کمان در انحنـاء و  چیز است اول آنکه وجه شبه امر واحد اجمالی باشد چون تشبیه زلف بشب در سیاهی و تشبیه ابرو 

  تشبیه کوکنار بحنظل در تلخی.

تشـبیه مؤکـد. تشـبیه     - 2تشبیه مرسـل   -1و اما باعتبار ادات: تشبیه باعتبار ادات بر دو قسم است: »1«ي  گزینه -231

  مرسل آن است که ادات تشبیه در آن ذکر شده باشد. 

و گونه است اول آنکه تنها ادات را حذف نماینـد و دیگـر   تشبیه مؤکد آن است که ادات در آن حذف شده باشد و این بر د

  در آن تصرفی نکنند مثل قول شاعر:

  انت نجم فی رفعۀ و ضیاء تجتلیک العیون شرقاً و غربا

  دوم آنکه مشبه به را به مشبه اضافه کنند:

  و الریح تعبث بالغصون و قد جري ذهب االصیل علی لُجینِ الماء

ن الماء است که مشبه به در هر دو اضافه شده است به مشبه و این تشبیه مؤکد است که در شاهد در ذهب االصیل و لجی

  اصل چنین بوده: و قد جري االصیل اي شعاع الشمس فی االصیل کالذهب علی الماء کاللجین.
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است شـاعر   استعاره مصرحه: هرگاه مشبه را حذف کنیم ولی مشبه  به را ذکر نمائیم استعاره مصرحه»2«ي  گزینه -232

( لؤلؤ) و نرجس و وورد (گل سرخ) و عناب و برد (تگرگ) استعاره آورده است براي اشک و چشم و صورت و سـر انگشـت   

  یا (لب) و دندان

غمرالرداء یعنی کثیر المعروف و االحسان شاعر رداء را استعاره آورده اسـت بـراي بخشـش و احسـان     » 1«ي  گزینه -233

کند و اضـافه غمـر بـر رداء قرینـه      شنده رداء است احسان هم غرض صاحب احسان را حفظ میزیرا رداء ساتر و حافظ پو

  است بر عدم اراده معنی حقیقی زیرا غمر از صفات جامه نیست بلکه از صفات مال و عطا یا است.

  طغیان به معنی از حد گذشتن امري عقلی است و کثرت و باال آمدن آب امري حسی است.» 3«ي  گزینه -234

شود بشش قسم از اینقرار: که گوئیم مستعار منـه   استعاره باعتبار طرفین و جامع: استعاره باعتبار این سه چیز منقسم می

شـود و   و مستعارله یا هر دو حسی است و یا هر دو عقلی و یا مستعار له عقلی و یا بالعکس پس چهـار قسـم حاصـل مـی    

شـود مگـر اینکـه     ریکه در مبحث تشبیه گذشت وجه شبه حسـی نمـی  جامع در سه قسم اخیر حتماً عقلی است زیرا بطو

طرفین تشبیه حسی باشد براي اینکه قیام امر حسی بعقلی ممکن نیست ولی انتزاع عقلی از حسی امکـان دارد یعنـی در   

صورت حسی بودن طرفین میشود وجه شبه عقلی باشد و اما در قسم اول جامع یا حسی است یا عقلـی یـا بعضـی از آن    

  شود: گردد به سه قسم و مجموعا شش قسم حاصل می حسی و بعضی عقلی است پس قسم اول منقسم می

الف: محسوس الطرفین و جامع حسی: مثل قوله تعالی: فاخرج لهم عجال جسد اله خـوار در اینجـا مسـتعار منـه (عجـل)      

ري از قبطیها بدست آورده بود و در آنها که سام یعنی گوساله است و مستعار له حیوانی است که خداي تعالی از زیورهایی

  تدبیري بکار برد به شکل گوساله آفرید و جامع شکل و هیئت است.

محسوس الطرفین و جامع عقلی: مثل قوله تعالی: و آیۀ لهم اللیل نسلخ منه النهار مسـتعار منـه سـلخ یعنـی کنـدن       -ب

از روي شب و جامع ترتیب امـري بـر امـر دیگـر و ظهـور      پوست از گوسفند و  امثال آن و مستعار له بر داشتن روز است 

  چیزي بعد از خفاي آن است:

محسوس الطرفین و جامع مرکب از حسی و عقلی: چنانکه گوئی رأیت شمسا و اراده کنی انسانی را که ماننـد آفتـاب    -ج

  است در حسن طلعت و عظمت شأن که اول حسی و دوم عقلی است.

تعالی: من بعثنا من مرقدنا مستعار منه رقاد یعنی خواب و مستعار له مـوت و جـامع عـدم    معقول الطرفین: چون قوله  -د

  ظهور فعل و حرکت است و هر سه عقلی است.
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مستعار منه حسی و مستعار له عقلی: مثل قوله تعالی: فاصدع بما تُومر: صدع که بمعنی شکسـتن شیشـه و امثـال آن     -ه

براي تبلیغ احکام و تفریق حق و باطل از یکدیگر که امري اسـت عقلـی و جـامع    است و امري است حسی: استعاره آمده 

تاثیر و بقاء اثر است و آن نیز عقلی است و معنی چنین است: افرق بین الحق و الباطل بحیث ال یلتئم احدهما باالخر کما 

  تصدع الزحاج و ال یلتئم

  ي: مستعار منه عقلی و مستعار له حسی: چنانکه در قول سعد -و

  حبست بجفنی المدامع ال تجري فلما طغی الماء استطال علی السکر

طغیان به معنی تکبر و تجاوز از حد است و امریست عقلی استعاره آورده براي کثرت و باال آمدن آب کـه حسـی اسـت و    

  جامع استعالي مفرط است و آن نیز عقلی است.

  اره مرشحه است.مالئمات مشبه به ذکر شده است استع» 3«ي  گزینه -235

تقسیم باعتبار اقتران طرفین بمالئمات و عدم آن: استعاره باعتبار ذکر مالئم طرفین و ترك آن ، منقسم میگـردد بـه سـه    

  مرشحۀ: -مجردة -قسم: مطلقه 

آن است که چیزي از صفات و مالئمات مستعار له و مستعار منه در آن ذکر نشود و از همـین جهـت    -استعاره مطلقه -1

از تقیید باوصاف و احوال طرفین عاري است آنرا مطلقه گویند و باید دانسـت کـه مقصـود از صـفت در اینجـا صـفت       که 

  معنوي است یعنی مطلق معنائیکه قائم به غیرُ باشد و این اعم از نعت مصطلح بین نحو بین مثل:

  عندي قمر و فی الحرب اسد

  تعارله در آن ذکر شده باشد چون رایت بحراً فی قصر یعطیاستعاره مجرده: و آن چنان است که فقط مالئم مس -2

استعاره مرشحه: و آن چنان است که تنها مالئمات مشبه به در آن ذکر کرده شود مثل قوله تعالی: اولئک الذین اشترو  -3

ر چیزي بتبدیل الضالله بالهدي فما ر بحت تجارتهم. اشتراء که بمعنی خرید و فروش است استعاره آورده شده براي اختیا

سپس ربح و تجارت که از مالئمات مستعار منه است بر آن متفرع گشته است.. این قسم مقابل مجرده اسـت یعنـی ذکـر    

مالئم مستعارمنه و ترك اشاره بمشبه موجب قوت و فزونی مبالغه در تشبیه که مقتضاي استعاره است میگـردد و اعتبـار   

د و از همین جهت آوردن اوصاف و مالئمات مسـتعار منـه را در اسـتعاره ترشـیح و     اتحاد مشبه با مشبه به را قویتر میساز

استعاره ر ا مرشحه نامیده اند چه آنکه ترشیح در لغت بهعمنی تربیت و تقویت و احسان قیام بر امري است و لذا گفته اند 

عارله نفس مستعا ر منـه اسـت پـس    ترشیح مبنی است بر تناسی تشبییه یعنی از نظر انداختن تشبیه و ادعاي اینکه مست

استعاره مرشحه ابلغ از دو قسم دیگر است و مطلقه هم نظر باینکه اوصاف و مالئمات مشـبه در آن ذکـر نمیشـود ابلـغ از     
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مجرده است گاهی در استعاره ترشیح و تجرید با هم جمع میشوند در این صورت استعاره از حیث مبالغه بمنزلـه مطلقـه   

رشیح و تجرید با هم تعارض کرده و هر دو ساقط میشوند در اینحال استعاره باصل اطالق بـر گشـته و   است زیرا دو قید ت

  : در رتبه مطلقه قرار میگیرد چنانکه در قول زهیر بن ابی سلمی

  لدي اسد شاکی السالح مقذف له لبد اظفاره لم تقلم

شاکی السالح و مقذف را که از مالئمات مشـبه  شاهد در جمع تجرید و ترشیح است در بیت چنانکه در مصراع اول صفت 

است آورده و این تجرید است و در مصراع دوم یال و چنگال را که از خصائص مشبه به اسـت ذکـر کـرده و ایـن ترشـیح      

  است.

  » 2«ي  گزینه -236

ن فقـط مشـبه را   کند و از ارکـان آ  استعاره بالکنایه: و آن چنان است که متکلم در نفس خود چیزي را بچیزي تشبیه می

ذکر کرده و بعضی از لوازم و خصوصیات مشبه به را براي مشّبه آورد تا داللت کند بر ایـن تشـبیه در اینجـا ایـن تشـبیه      

مضمر را استعاره مکنیه یا استعاره بالکنایه گویند بجهت اینکه مشبه به در آن مذکور نیست و در داللت بر معنی آن فقط 

ا شده است و اثبات امر الزم و مختص به مشبه به رابراي مشبه که قرینه این تشـبیه اسـت   بذکر بعضی از خواص آن اکتف

استعاره تخییلیه گویند، استعاره اش گویند زیرا امریکه از لوازم مشبه به است براي مشبه آورده شده و بـدان نسـبت داده   

به از جـنس مشـبه بـه اسـت مثـل قـول       شده است و تخییلیه اش نامند از آن جهت که به خیال سامع میرساند که مشـ 

  ابوذویب هذلی:

  و اذا المنیۀ انشبت اظفارها الفیت کل تمیمۀ ال تنفع

که مرگ را در نفس خود تشبیه کرده بسبع در اهالك نفوس بقهر و غلبه بدون فرق گذاشتن بین شریف و وضیع و نافع و 

) را که از مالئمات مشبه بـه یعنـی سـبع اسـت بـراي      وضار و بدون رقت و ترحم بر کسی سپس اظفار (ناخنها و چنگالها

مشبه که مرگ باشد آورده است تا قرینه باشد براي تشبیه پس تشبیه منیه بسبع که در نفـس مضـمر اسـتعاره بالکنایـه     

شـود ذکـر اظفـار     است و آوردن اظفار که از خصوصیات سبع است براي منیه استعاره تخییلیه است بطوریکه مالحظه می

اندازد که مرگ از نوع درنده اسـت الزم مشـبه بـه کـه      اللت دارد بر تشبیه مرگ بدرنده و ثانیا سامع را به خیال میاوال د

م مشبه به باشد در وجه شبه یعنی قـوام و تحقـق وجـه شـبه در      براي مشبه آورده می شود بر دو قسم است اول آنکه مقو

  مشبه به موقوف بر آن باشد مانند قول شاعر:
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  طقت بشکر برّك مفحصاً فلسان حالی بالشکایۀ انطقو لئن ن

تشبیه نموده در نفس خود حال را بمتکلم در داللت بر مقصود آنگاه زبان را که از لوازم شخص مـتکلم اسـت بـراي حـال     

خواهد مقصود خود را از طریـق   اثبات نموده و معلوم است که تحقق داللت بر مقصود که وجه شبه است در متکلم که می

لم ادا کند بزبان است و بدون آن عادةً ممکن نیست دوم آنکه مکمل وجه شبه باشد یعنی وجه شبه در مشبه به بـدون  تک

  آن کامل نگردد مانند شعر هذلی پیش از این:  و اذاالمنیۀ انشبت اظفارها... الخ.

عمل در سبع بداشتن نـاخن  که در تشبیه مرگ بسبع وجه شبه کشتن و پاره کردن مردم است معلوم است که کمال این 

  شود. و چنگال است اگر چه کشتن اشخاص براي سبع بغیر چنگال مثال بدندان هم میسر می

شاهد در لفظ عین است که موضوع است براي چشم و اینجا مجازاً استعمال شده است در جاسـوس  » 1«ي  گزینه -237

باشد از این قبیل قوله تعالی: فتحریر رقبۀ مومنۀ که مـراد   که انسان باشد به عالقه جزئیت و قرینه این مجاز (ارسلت) می

  از رقبه انسان است بقرینه تحریر.

  طویل النجاد کنایه از طول قامت و کنایه از صفت است.» 1«ي  گزینه -238

  ي  تعریض است. در گزینه» 1«ي  گزینه -239

باشد که در کالم مـذکور نیسـت مثـل     وفی میتعریض: گاهی کنایه اي که مقصود از آن صفت یا نسبت است متوجه موص

اینکه در پیش شخصی که مسلمانان را اذیت میکند گوئی: المسلم من سلم المسلمون من یـده و لسـانه در حالیکـه روي    

سخن بان شخص مؤذي باشد و این کنایه از نفی صفت اسالم از همان شخص است. زیرا مفاد کالم حصر مسلم اسـت در  

کند و ایـن حصـر    ز دست و زبانش سالم باشند چه مسند الیه محلی بالف و الم جنس افاده حصر میکسی که مسلمانان ا

داللت دارد بر نفی اسالم مطلق کسی که متصف به صفت مزبور نباشد و الزم نفی از عام نفی از خاص یعنی نفی اسالم از 

نتفـاء اسـالم باشـد در مـوذي معـین در      همان شخص موذي است پس ذکر شده است ملزوم و اراده شده است الزم کـه ا 

است ذکر نشده است و یـا در بـاره کسـیکه قمـار بـازي       حالتیکه در کالم از شخص موذي که موصوف بدین صفت عدمی

کند و معتقد است که عمل قمار حالل است بقصد تکفیر او گوئی: انا ال اعتقد حل القمار و این کنایـه اسـت از اثبـات     می

ن نوع کنایه را کنایه عرضیه یا تعریض گویند و تعریض از عرض بضم عین بمعنی جانب است. یعنـی  صفت کفر براي او ای

اشاره کردن بجانبی و اراده نمودن جانـب دیگـر بعبـارت دیگـري تعـریض بـه گوشـه اشـاره کـردن اسـت و در اصـطالح            

و وجـه اطـالق تعـریض بـر کنایـه       است که بدان اشاره شود بمعنی دیگریکه از سیاق عبارت و قرینه مفهوم گـردد  کالمی

  مذکور واضح است.
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  در بیت تلویح است.» 3«ي  گزینه -240

تلویح: و آن در لغت بمعنی اشاره کردن به چیزي است از دور و در اصطالح کنایه ایست غیر عرضـیه کـه کثیـر الواسـطه     

مهـزول الفصـیل و ماننـد     _. جبان الکلب باشد یعنی انتقال از ملزوم بالزم محتاج باشد بوسائط چندي مانند: کثیر الرماد

  جمود عین کنایه از  مسرت و شادي در قول عباس ابن انحف:

  ساطلب بعد الدار عنکم لتقربوا و تسکب عیناي الدموع لتجمدا

  چنانکه شرح و تفسیر آن در قسمت تعقید معنوي مذکور گردیده است.

  درست ایماء یا اشاره است.»4«ي  گزینه -241

شاره: و آن کنایه اي است غیر تعریضیه که وسائط آن قلیل ، و لزوم معنـی در آن واضـح اسـت یعنـی انتقـال از      ایماء یا ا

  ملزوم بالزم بسهولت انجام گیرد چون قول شاعر:

ل وتَحاو ما رأیت المجد ألقی رحله فی آل طلحۀ ثم لم ی  

ي ایشان و عدم تحول و کوچ نکردن مجـد از میـان   رحل اقامت افکندن مجد در آل طلحه کنایه است از کرامت و بزرگوار

  ایشان کنایه از دوام و استمرار سیادت وجود در این خانواده است.

  در این گزینه صفت مقابله است.»3«ي  گزینه-242

اشـد  طباق: که آنرا مطابقه و تطبیق و تضاد و تکافؤ نیز گویند و آن چنان باشد که دو معنی را که بینشان تقابل و تنافی ب

فی الجمله: خواه تقابل حقیقی خواه تقابل اعتباري و تقابل هم اعم از اینکه تضاد باشد مثل سواد و بیاض یا تقابل تضایف 

بوت و بنوت یا تقابل عدم و ملکه مثل عمی و بصر یا تقابل ایجاب و سلب مثل انسان و ال انسان و کاتب و ال کاتب و  مانند اُ

ن اعم است از اینکه دو اسم باشد یا و فعل یا دو حرف یا دو کلمه مختلف یعنی اسم و فعل یا اسم قیام و ال قیام و متقابال

  و حرف یا فعل و حرف باشد چنانکه در آیات ذیل:

  بین دو اسم: هو االول و االخر و الظاهر و الباطن... الخ

  بین دو اسم: و تحسبهم ایقاظاً و هم رقود

  بکی و انه هو امات و احییبین دو فعل: و انه هم اضحک و ا

  بین دو فعل: ثم ال یموت فیها و ال یحیی

  بین دو حرف: و لَهن مثل الذي علَیهن بالمعروف
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  بین اسم و فعل: و من یضلل اهللا فما له من هاد و من کان میتا فا حییناه

  و چون قول شاعر:

  لقد احیی المکارم بعد موت و شاد بنائها بعد انهدام

نامند و آن چنان است که دو فعل از یک مصدر آورند که یکـی مثبـت و    وعی است که آنرا طباق سلب میاز الطف طباق ن

 _دیگري منفی باشد یا یکی امر و دیگري نهی باشد مثل قول خداي تعالی: هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون 

  فال تخشو الناس واخشون و مثل قول شاعر:

  فکانما خلقوا و ما خلقوا خلقوا و ما خلقوا لمکرمه

  رزقوا و ما رزقوا سماح یدفکانما رزقوا و ما رزقوا

  در بیت ایهام تضاد است.»4«ي  گزینه -243

  در آیه صنعت مقابله است.» 3«ي  گزینه -244

  در آیه صنعت مراعات نظیر است.»2«ي  گزینه-245

  در آیه ایهام تناسب است.»3«ي  گزینه -246

  بیت صنعت بدیعی ارصاد است. در» 1«ي  گزینه -247

در بیت صنعت توشیح و آن چنان است که کالم را طوري بیاورند که اول آن داللت کند بر آخـر آن  » 1«ي  گزینه -248

  بعد از دانستن سجع و قافیه مانند: 

  کریم ال یغیره صباح عن الخلق الکریم و المساء

  در بیت ابهام یا توجیه است.»1«گرینه ي  -249

  در بیت صنعت مشاکله است.» 4«ي  گزینه -250

  در بیت صنعت مزاوجت است.»1«ي  گزینه-251

  در بیت صنعت عکس وجود دارد.»1«ي  گزینه -252

در بیت توریه مرشحه است شاهد در لفظ غزاله است که معنـی قریـب آن آهـوبره و معنـی بعیـدش      » 2«ي  گزینه -253

آن مالئم معنی قریب را ذکر کرده است و آن عبارت است از کلمه (خرفت)  آفتاب است و مراد شاعر معنی بعید است و با

  و همچنان حمل وجدي در اصل لغت به معنی بزغاله حمل به معنی برّه است و هر دو با آهو مناسبت دارد.

  کنند.  در بیت توریه مبنیه است و آن عبارت است از چیزي که از مالئمات معنی بعید رادر آن ذکر» 3«ي  گزینه-254
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  در بیت صنعت استحدام است.»1«ي  گزینه -255

  در بیت صنعت لف و نشر است.»1«ي  گزینه -256

  در بیت صنعت جمع است »1«ي  گزینه -257

  در آیه صنعت تفریق است.»2«ي  گزینه-258

  در آیه صنعت تقسیم است.» 1«ي   گزینه -259

  است  در بیت صنعت جمع و تفریق»4«ي  گزینه-260

تجرید در این بیت بطریق کنایه است. یعنی یشـرب الکـاس بکـف جـواد شـاعر انتـراع کـرده اسـت ا         »4«ي  گزینه -261

کنـد   زممدوح جوادي که قدح به دست خود برگیرد و بیا ما شد به طریق کنایه زیرا این  مسلم است که ممدوح شرب می

  کریم خود ممدوح خواهد بود. است به دست کریم آنپس نفی شرب به دست بخیل از ممدوح مستلزم شرب ممدوح 

تبلیغ عبارتست از اینکه مدعی عقالً و عادةً ممکن باشد شاعر ادعا کـرده اسـت کـه اسـب او در یـک      »1«ي  گزینه -262

تاخت به گاو نر و گاو ماده وحشی رسیده است  وآنها را پی در پی انداخته و بدنش عرق نکرده است و این امر بـه حسـب   

  ل و عاده ممکن است.عق

  در بیت صنعت اغراق است.»4«ي  گزینه -263

  در بیت صنعت غلو است.»3«ي  گزینه -264

  است. در آیه صنعت مذهب کالمی» 1«ي  گزینه -265

  دربیت صنعت تفریع است.» 1«ي  گزینه-266

  در بیت صنعت استتباع است.»1«ي  گزینه-267

  ست.در بیت صنعت ادماج ا»  4«ي  گزینه -268

  دربیت صنعت تجارف العارف است.»4«ي  گزینه-269

  در آیه صنعت جناس تام است.»1«ي  گزینه -270

  در بیت جناس ترکیب یا مرکب است.»2«ي  گزینه -271

  در جمله مذکور جناس ناقص است.»3«گزینه ي  -272

  در درقول حریري جناس مضارع است.»4«ي  گزینه -273



  »397« زبان عربی  
 

 
 

  س قلب است.در بیت جنا»1«ي  گزینه -274

  در آیه جناس خطّ است.»2«ي  گزینه -275

  در آیه صنعت رد العجز علی الصدر موجود است.»2«ي  گزینه -276

  در آیه سجع مطرّف است.»1«ي  گزینه -277

  دربیت صنعت موازنه است.» 1«ي  گزینه -278

  است. در بیت صنعت قلب» 1«ي  گزینه -279

بک است یکی از مهم ترین منابع علوم بالغی در حال حاضر  تالیف احمد هاشمی کتب جواهر البالغه» 4«گزینه ي  -280

  است.

 

 

 

    



  فقه و مبانی حقوق اسالمی»   398«
 
 
 

 

  منابع  

  ، رشید الشرتونی   4و3مبادي العربیه ، ج 

  فن ترجمه (اصول نظري و عملی ترجمه) ، دکتر یحیی معروف

 جواهر البالغه ، احمد هاشمی

 دکتر آذرتاش آذرنوش 2و1آموزش عربی جلد 

  شرح ابن عقیل

  


	عربی
	arabi

