
 

 

 )کتاب نحو مقدماتی( ۷درس حل تمرین 

 پرسش و تمرين

 . حكم مطابقت فعل در مذكر و مؤنث بودن با اسم های ذيل چگونه است؟1

 مؤنث مجازی: فعل هم می تواند مؤنث بيايد و هم مذكر 
 فعل هم می تواند مؤنث بيايد و هم مذكرجمع مكسر : 
 .مذكر حقيقی: فعل بايد در مؤنث و مذكر بودن تابع اسم باشد 
 .مؤنث حقيقی: فعل بايد در مؤنث و مذكر بودن تابع اسم باشد 

 . فعل با فاعل و يا نائب فاعلی كه اسم ظاهر است چگونه استعمال می شود؟ چرا؟ مثال بزنيد.2

 فعل مفرد می آيد :سم ظاهردر اول جمله فعل + ا 

. در جمله های ذيل اقسام فاعل و يا نائب فاعل را مشخص كنيد و نوع و عالمت و اعراب هر 3
 كدام را بنويسيد.

 مثال: قرآن كريم: َقْد َأْفَلَح ألـمؤمُنوَن.

 ألـمؤمُنوَن: اسم ظاهر، فاعل و مرفوع 

 قرآن كريم: ُخِلَق أْْلِنَساُن َضِعيًفا. (1

  ُسم ظاهر، نائب فاعل، مرفوع : اأْْلِنَسان 

2) .  قرآن كريم: َقاَلِت أْمَرَأُت ألَْعِزيِز أْْلَن َحْصَحَص ألْـَحقُّ

  :مؤنث حقيقی(، مرفوع فاعل اسم ظاهرأْمَرَأُت( 
  فاعل اسم ظاهر، مرفوع :  ألْـَحقُّ

َبْت ُرُسٌل ِمْن َقْبِلَك َفَصَبُروا َعَلى   (3 ُبوا. قرآن كريم: َوَلَقْد ُكذِّ  َما ُكذِّ

  مکسر( نائب فاعل اسم ظاهر، مرفوعُرُسٌل: )جمع 
  ُفاعل ضمير بارز و محالً مرفوعواو : واَفَصَبر 
  ُب  ئب فاعل ضمير بارز و محالً مرفوعناواو : واُكذِّ



 

 

َشَفاَعٌة َواَل ُيْؤَخُذ ِمْنَها  قرآن كريم: َوأتَُّقوا َيْومًا ال َتـْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئًا َواَل ُيْقَبُل ِمْنَها (4
 َعْدٌل َواَل ُهْم ُينَصُروَن.

  ُفاعل ضمير بارز، محالً مرفوع واَوأتَّق : 
  مؤنث مجازی(َنْفٌس: فاعل اسم ظاهر، مرفوع( 
 مرفوع، اسم ظاهر،َشَفاَعٌة: نائب فاعل 
 مرفوع، اسم ظاهر،َعْدٌل: نائب فاعل 
  ُضمير بارز و محالً مرفوع ،فاعل نائبواو : ونَ ُيْنَصر 

 رسول اكرم صلی الّله عليه و آله و سلم: َما ُأوِذَي َأَحٌد ِمْثَل َما ُاوِذيُت في ألّلِه.  (5

  مرفوعأَحٌد: نائب فاعل اسم ظاهر و 
 نائب فاعل ضمير بارز و محالً مرفوعُت ُاوِذي : 

تي.  (6 ا ُأْعِطَيْت ُامَّ ٌة ِمَن ألَْيقيِن أْفَضَل ِمـمَّ  رسول اكرم صلی الّله عليه و آله و سلم: ما ُأْعِطَيْت ُامَّ

  ٌة  )مؤنث حقيقی(نائب فاعل اسم ظاهر و مرفوع : ُامَّ
 :تي  نائب فاعل اسم ظاهر و مرفوع تقديرًا )مؤنث حقيقی( ُامَّ

  . در تمرين قبل ) شماره سه( چرا برخی از افعال به صورت مؤنث استعمال شده اند؟4

 . پس از تبديل افعال معلوم به مجهول، فاعل را حذف كنيد، و مفعول را جايگزين آن كنيد.5

عامَ  ألـَجاِئعُ  أََکلَ مثال:  ُِکلَ        ألطَّ عامُ  أ  )غذا خورده شد(.     ألطَّ

  ََک  ِکَل: فعل مجهول اُ َل: فعل معلوم         * أ
 عاُم: نائب فاعل  ألـَجاِئُع: فاعل           * ألطَّ
 عاَم: مفعول  ألطَّ

 (َخَلَق ألّلُه أْْلِنَساَن: ُخِلَق اْْلِنَسانُ 1

 ( ُيِحبُّ ألـُمَعّلُم ألتلميَذ: ُيَحبُّ التلميُذ 2

 ألَماءُ  فُيشَرُب ( َيشَرُب ألَعْطَشاُن ألَماَء: 3

 ْنِشَدت َقصيدةٌ اُ ( َأْنَشَد ألّشاِعُر َقصيدًة: 4



 

 

 ُه ألّصاِبَر: ُيـجَزي  ألّصاِبرُ ( َيـْجِزي أللّ 5

 


