حل تمرين درس ( 5کتاب نحو مقدماتی)
پرسش و تمرين درس ۵
 .1عاليم اصلی رفع ،نصب و جزم مضارع چيست؟


ضمه ،فتحه و کسره

 .2عالمت نصب و جزم افعال خمسه چيست؟


حذف نون
ِ

جزم افعال ناقص ،حذف حرف عله است؟ مثال بزنيد.
 .3در چه صيغه هايی عالمت
ِ


ُ
رم
 14 ،13 ،7 ،4 ،1لم
يدع – ال يخش – لم ي ِ

 .4چه هنگام افعال ناقص در حالت رفع و نصب عالمت اعرابشان تقديری است؟


حالت رفع :صيغه 14 ،13 ،7 ،4 ،1



حالت نصب :در ناقص هايی که آخرش «ى» الف باشد.

 .5عواملی که يک فعل را جزم می دهند را با ذکر دو مثال نام ببريد.


ُ
يدع
لم :لم



لمّ اّ :
تعلم القراءة و لمّ ا یکتب



الم امر :لی ّت ِق



الء نهی :التلمزوا

 .6عواملی که دو فعل را جزم می دهند را با ذکر سه مثال نام ببريد.


ی ،کیفما ،اینما ،ا ّنی ،متی ،ایّان (مثالها در کتاب موجود میباشد)
اِن ،من ،ما ،مهمأ ،ا ّ

 .7افعال مضارع ذيل را با حرف «لـم» مجزوم کنيد.


صر
ص ُر :لـم ين ُ
ين ُ



صروا
صرون :لـم تن ُ
تن ُ



صری
صرين :لـم تن ُ
تن ُ



ُ
والن :لـم ت ُقوال
تق ِ



أ ُق ُ
ول :لـم أ ُقول



يد ُعو :لـم يد ُع



ند ُعو :لـم ند ُع



يخشی :لـم يخش



تخشی :لـم تخش



ميان :لـم يرميا
ير
ِ



تر ِمين :لـم تر ِمی



أر ِمي :لـم أر ِم



يد ُعون :لـم يد ُعوا



يخشون :لـم يخشوا



أخشی :لـم أخش



أد ُعو :لـم أد ُع

پرسش های عمومی درس ۵
 .1تعريف و فايده علم نحو چيست؟


علم نحو از چگونگی ارتباط کلمات عربی و حرکات آخر آنها سخن می گويد .فايده محفوظ
ماندن از خطا در گفتار و نوشتار است.

 .2عامل چه فرقی با معمول دارد؟ مثال بزنيد.


عامل کلمه ای است که بر معمول تاثير می گذارد .ذهب زيد



ذهب :عامل



زيد :معمول

 .3اعراب چيست و معرب چه کلمه ای است؟


اعراب اثری است که توسط عامل در آخر کلمه به وجود می آيد .معرب کلمه ای که آخر آن
به سبب عوامل تغيير می پذيرد.

 .4چه تفاوتی ميان اعراب و بناء و ميان معرب و مبنی وجود دارد؟


بناء :ثابت ماندن آخر کلمه مبنی است.



اعراب :اثری که توسط عامل در آخر کلمه به وجود می آيد.



مبنی :کلمه ای که حرکتش تغيير نمی کند.



معرب :کلمه ای که حرکتش تغيير می کند.

 .5کلمات مبنی از نظر حرکت حرف آخر بر چند قسم اند؟ مثال بزنيد.


ُ
منذ
نحن –
مبنی بر ضم:
ُ



مبنی بر فتح :هو – الذين



اليس
مبنی بر کسر :لِـ -
ِ



مبنی بر سکون :هم – هذا

 .6علم نحو پيرامون چند موضوع بحث می کند؟ توضيح دهيد.


کلمه و کالم؛



کلمه :چگونگی حرکت آخر آن در جمله



کالم :از جهت پيوند اجزای آن با هم

 .7عالمت بناء فعل ضربا و اِض ِربا چيست؟


ضربا :مبنی بر فتح



اِض ِربا :مبنی بر حذف نون

 .8فعل مضارع چه هنگام مبنی است؟ مثال بزنيد.


صيغه  :6يذهبن



صيغه  :12تذهبن

 .9اعراب ظاهری چه فرقی با اعراب تقديری دارد؟


ظاهری :اعراب آن در آخر کلمه ظاهر می شود



تقديری :به علتی عالمت اعراب در آخر کلمه ظاهر نمی شود

 .11چند دسته اسم اعرابشان تقديری است؟ و کدام يک در هر سه حالت رفع ،نصب و جر دارای
اعراب تقديری اند؟


اسم مقصور :همه حالت



اسم منقوص :غير از فتحه بقيه تقديری



اسم متصل ی متکلم :همه حاالت

 .11چه هنگام فعل مضارع مرفوع است؟


سر آن نباشد و فعل تنها باشد.
اگر ادوات نصب و يا جزم ِ

جزم افعال ناقص حذف حرف عله است ؟ مثال بزنيد.
 .12در چه صيغه هايی عالمت
ِ


ُ
يدع ال تخش
 14 ،13 ،7 ،4 ،1لم

 .13چه هنگام افعال ناقص در حالت رفعی و نصبی ،عالمت اعرابشان تقديری است؟


حالت رفعی :در صيغه های 14 ،13 ،7 ،4 ،1



حالت نصبی :اگر فعل ناقص با « ى» الف باشد



ان يخشى منصوب با فتحه تقدیری

عوامل جازم دو فعل دارند؟
 .14عواملی که يک فعل را جزم می دهند چه فرقی با
ِ


پاسخ در کتاب موجود میباشد

 .15لـم و لـمَّ ا چه تغييرات لفظی و معنوی ای در فعل مضارع به وجود می آورند؟


لـمَّ ا :ماضی نقلی منفی



لـمَّ ا يک ُتب :هنوز ننوشته است.



لـم :ماضی ساده منفی



ينصر :ياری نکرد
لـم ُ

 .16الم امر و الء نهی چه فرقی با يکديگر دارند؟


الم امر :طلب



الء نهی :طلب ترک فعل



لیتق :بايد خدا ترس باشد



لمزوا :عيب جويی نکنيد
ال ت ِ

 .17آيا عواملی که دو فعل را جزم می دهند دارای شرط و جزاء می باشند؟ توضيح دهيد.


دارای جزاء :جواب شرط

 .18کدام يک از عوامل جزم حرف می باشند و کدام يک اسم؟


حرف :لـم – لـما – الم امر – الء نهی – اِن – اذما



اسم :اينما  -حیثما  -انی – متی – مهما – ايان – کيفما – ای – من – ما

ادوات شرط جازم برای زمان و کدام يک برای مکان هستند؟
 .19کدام يک از
ِ


زمان :اذما – مهما – متی – ايان



مکان :حيثما – اينما – ا ّنی

 .21مجزوم شدن فعل مضارع پس از فعل امر به چه دليل است؟


جواب شرط است برای ان شرط و فعل شرط

تمرين های عمومی درس پنجم
 .1چهارده صيغه افعال مضارع ذيل را در حالت رفعی ،نصبی و جزمی در دوازده ستون صرف کرده
و تغييرات الزم را انجام دهيد و با يکديگر مقايسه کنيد.
ص ُر  .يد ُعو  .ير ِمي  .يخشى
ين ُ
 .2کلماتی که با خط مشخص شده اند ،آيا معرب اند يا مبنی؟ در هر صورت عالمت اعراب و
عالمت بناء هر کدام را تعيين کنيد.
 )1قرآن کريم :و ي ُق ُ
ولون متى هـذا الوع ُد ِإن ُكن ُتم صادِ قِ ين.


ي ُق ُ
ولون :معرب  -مرفوع با نون



متى :مبنی بر سکون



هـذا :مبنی بر سکون



الوع ُد :معرب  -ضمه




ِإن :مبنی بر سکون

ُكن ُتم :مبنی بر سکون

 )2قرآن کريم :ألـم نشر ح لك صدر ك و وضعنا عنك ِوزرك الَّذِ ي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذِ كرك
ف ِإنَّ مع ال ُعس ِر يُس ًرا ِإنَّ مع ال ُعس ِر يُس ًرا ف ِإذا فرغت فانصب و ِإلى ربِّك فارغب.



أ :مبنی بر فتح



لـم :مبنی بر سکون



نشر ح :معرب و مجزوم



صدر :معرب ،فحته



ك :مبنی بر فتح



وضعنا :مبنی بر سکون



الَّذِ ي :مبنی بر سکون



أنقض :مبنی بر فتح



لك :مبنی بر فتح



ف ِإنَّ  :مبنی بر فتح



يُس ًرا :معرب – فتحه



ِإنَّ  :مبنی بر فتح



ف ِإذا :مبنی بر سکون



فرغت :مبنی بر سکون



فانصب :مبنی بر سکون



و ِإلى :مبنی بر سکون



فارغب :مبنی بر سکون

الله عليه و آله و سلم :من قـ َّبل ولد ُه كـتب ّ
 )3رسول اکرم صلی ّ
الل ُه ل ُه حسن ًة ،ومن ف َّرح ُه ف َّرح ُه
ّ
َّ
َّ
ُ
نور ِهما وُ ُجو ُه
يان ُحلتي ِن يُضى ُء ِمن ِ
الل ُه يوم القيامةِ  ،ومن علمُ ُه القرآن ُد ِعي ِباألبـوي ِن ف ُيكس ِ
هل الج َّنةِ .
أ ِ




كـتب :مبنی بر فتح

حسن ًة :معرب ،فتحه



ّ
الل ُه :معرب،ضمه



يوم :معرب ،فتحه



ُدعى :مبنی بر فتح



يان :معرب و مرفوع با نون
ف ُيكس ِ



يُضى ُء :معرب مرفوع با ضمه



ِمن :مبنی بر سکون

 .3افعال مضارع مرفوع و منصوب درس چهارم (پرسش و تمرين  )11 ،9را به وسيله عوامل جزم،
مجزوم کرده و باز نويسی نماييد.
 .4در عبارات ذيل افعال مضارع را تعيين کنيد و عامل و عالمت رفع ،نصب و جزم هر کدام را
بنويسيد.

 )1قرآن کريم :و َّ
ـه ي ُِر ُ
الل ُ
يد أن ي ُتوب علي ُكم.


ي ُِر ُ
يد :مرفوع با ضمه



أن ي ُتوب :منصوب با فتحه



يمح ُق :مرفوع با ضمه



يُر ِبي :مرفوع با ضمه تقديری



ويُحِ ُّبون :مرفوع با نون



أن يُحم ُدوا :منصوب با حذف نون

 )2قرآن کريم :يمح ُق َّ
الل ُ
ات.
ـه ال ِّربا و يُر ِبي َّ
الصدق ِ

 )3قرآن کريم :و يُحِ ُّبون أن يُحم ُدوا ِبما لم يفع ُلوا.



لم يفع ُلوا :مجزوم با حذف نون

 )4قرآن کريم :لم يلِد و لم يُولد و لم ي ُكن لَّ ُه ُك ُفوً ا أحد.


لم يلِد :مجزوم با سکون



ولم يُولد :مجزوم با سکون



ولم ي ُكن :مجزوم با نون



ِّ
مان :مرفوع با نون
يُعل ِ

ِّ
ن فِ تنة فال تك ُفر.
مان ِمن أحدٍ ح َّتى ي ُقوال ِإ َّنما نح ُ
 )5قرآن کريم :وما يُعل ِ


ح َّتى ي ُقوال :منصوب با حذف نون



فال تك ُفر :مجزوم با سکون



ِإن يشأ :مجزوم با سکون – جمله شرط

 )6قرآن کريمِ :إن يشأ يرحم ُكم أو ِإن يشأ يُع ِّذب ُكم.


يرحم ُكم :مجزوم با سکون  -جواب شرط



ِإن يشأ :جمله شرط  -مجزوم با سکون



يُع ِّذب ُكم :جواب شرط  -مجزوم با سکون

ُ
اب.
 )7قرآن کريم :ال تل ِم ُزوا أن ُفسكم وال تناب ُزوا ِباأللق ِ


ال تل ِم ُزوا :مجزوم با حذف نون



وال تناب ُزوا :مجزوم با حذف نون



ص ُروا :جمله شرط  ،مجزوم حذف نون
ِإن تن ُ

ص ُروا َّ
صر ُكم.
اللـه ين ُ
 )8قرآن کريمِ :إن تن ُ


صر ُكم :جواب شرط  ،مجزوم با سکون
ين ُ



ي َّت ِق :جمله شرط  ،مجزوم به حذف عله

 )9قرآن کريم :ومن ي َّتق َّ
اللـه يجعل ل ُه مخر ًجا.
ِ


يجعل :جواب شرط  ،مجزوم با سکون

 )11قرآن کريم :أينما ت ُك ُ
ونوا يُد ِرك ُكمُ الـمو ُ
ت.
 ت ُك ُ
ونوا :جمله شرط مجزوم با حذف نون


يُد ِرك ُكمُ  :جواب شرط ،مجزوم با سکون



لن يُث ِمر :منصوب با فتح



ُقارن ُه :منصوب با فتح
ح ّتى ي ِ

ُقارن ُه ألـحِ لمُ .
 )11امام علی عليه السالم :لن يُث ِمر ألعِ لمُ ح ّتى ي ِ

 )12امام علی عليه السالم :ليس الـخي ُر أن يك ُثر م ُ
ن الـخير أن يك ُثر ِعلمُ ک ،وأن
الک و ول ُدک ،ول ِك َّ
باهي ال َّناس ِبعِ بادةِ ربِّک.
يع ُظم حِ لمُ ک ،وأن ُت ِ
 أن يك ُثر :منصوب با فتح


أن يك ُثر:منصوب با فتح



أن يع ُظم :منصوب با فتح



اهي :منصوب با فتح
أن ُتب ِ

جاح.
 )13اِحفظا ألعِ لم کي ت ُفوزا ِبال َّن
ِ


اِحفظا( :امر) مجزوم با حذف نون



کي ت ُفوزا :منصوب با حذف نون

 )14أ َّنی ُتسافِ ر ُتصادِ ف خي ًرا.


ُتسافِ ر :جمله شرط – مجزوم با سکون



ُتصادِ ف :جواب شرط – مجزوم با سکون

