حل تمرین درس ( 81کتاب نحو مقدماتی)
 )1عالمت رفع و نصب و ج ّر اسماء ششگانه چيست ؟


رفع :واو



نصب :الف



ج ّر :ياء

 )2عالمت رفع و نصب و ج ّر جمع مذکر سالم چيست ؟


رفع :ون



نصب :ين



ج ّر :ين

 )3چه اسمی در حالت نصبی ،کسره و چه اسمی در حالت ج ّر ی ،فتحه می گيرد؟ مثال بزنيد.


نصبی :جمع مؤنث سالم



کسره :جمع مؤنث سالم



ج ّر ی :اسماء غير منصرف

 )4اسم های مرفوع و منصوب ذيل را با حرف ج ّر (لـ) مجرور کنيد.


مؤمن :لـمؤمن
ٌ



الـمؤمن :للمؤمن



مُ سلمان :لـمسلمين



أ ُ
خو ُهِ :لخيه



ه ُنو ُه :لـهنيه



ان :لسلمان
سلم ُ



مساجد :لـمساجد



حماها :لـحميها



السم ُ
وات :للسموات



السموات :للسموات



ذا الـمال :لذی الـمال



فا ُه :لفيه



ينب :لزينب
ز ُ



ُ
فاتيح :لـمفاتيح
م



ّ
الذاک ُرون :لل ّذاکرين



يدان :ليدين

 .5اسم در چند موضع مجرور می شود؟


م  .اليه  /مجرور به حرف جر

 .6حروف ج ّر ذيل را ترجمه کنيد:


من :از



عن :از



مُ ن ُذ :از



لـ :برای



بـ :به



حاشا :به جز



عدا :به جز



و :قسم به



تـ :قسم به



إلی :به سوی



علی :بر



جار و مجرور وابسته و متع ِّلق به يک فعل يا شبه فعل (متعلق) هستند.

ِّ
متعلق در لغت به چه معناست؟
 .7متعلق و

 .8در جمله های ذيل جار و مجرور را مشخص کرده و متعلق آنها را معين کنيد.
 )1قرآن کريم :أقم الصلوة ل ُد ُلوك الشمس إلى غسق الليل .


أقم :فعل امر فاعل انت مستتر (متعلق)



الصلوة :م .به



ل ُد ُلوك:ج و مجرور



الشمس :م .اليه



إلى غسق :ج و م متعلق أقم



الليل :م .اليه

 )2قرآن کريم :إنا أنزلنا ُه في ليلة القدر * وما أدريك ما ليل ُة القدر * ليل ُة القدر خي ٌر مِّ ن ألف شهر *
الر ُ
تنز ُ
وح فيها بإذن ربِّهم من ُك ِّ
ل أمر * سالمٌ هي حتى مطلع الفجر .
ل المالئك ُة و ُّ


إنا :اسم ان منصوب



أنزلنا ُه :خبر ان مرفوع  -متعلق



أنزلنا ُه :م .به



في ليلة :ج و م



القدر :م .اليه



وما :مبتدا – استفهام



أدريك :خبر



أدريك :م .به



ما :مبتدا



ليل ُة :خبر



القدر :م .اليه



ليل ُة :مبتدا



القدر :م .اليه



خي ٌر :خير  -متعلق



مِّ ن ألف :ج و م



شهر :م .اليه



تنز ُ
ل :فعل  -متعلق



المالئك ُة :فاعل



الر ُ
وح :عطف به فاعل
و ُّ



فيها :ج و م



بإذن :ج و م



ربِّهم :م .اليه



ربِّهم :م .اليه



من ُك ِّ
ل :ج و م متعلق :تنزل



أمر :م .اليه



سالمٌ  :مبتدا– متعلق



هي :خبر



حتى مطلع :ج و م



الفجر :م .اليه



آف ُة :مبتدا



العلم :م .اليه

 )3امام علی عليه السالم :آف ُة العلم تر ُ
ک العمل به وآف ُة العمل تر ُ
ك اإلخالص فيه .



تر ُ
ک :خبر (متعلق)



العمل :م .اليه



به :ج و م



وآف ُة :مبتدا



العمل :م .اليه



تر ُ
ك :خبر (متعلق)



اإلخالص :م .اليه



فيه :ج و م

ص ال ِّنيـة عن الفساد أش ُّد على
 )4امام علی عليه السالم :تصفي ُة العمل أش ُّد من العمل تخلي ُ
العاملين من ُطول الجهاد .


تصفي ُة :مبتدا



العمل :م .اليه



أش ُّد :خبر متعلق



من العمل :ج و م



ليص :مبتدا
تخ ُ



ال ِّنيـة :م .اليه



عن الفساد :ج و م متعلق :تخليص



أش ُّد :خبر



على العاملين :ج و م متعلق :أش ُّد



من ُطول :ج و م متعلق :أش ُّد



الجهاد :م .اليه

 )5امام صادق عليه السالم :نهی ر ُس ُ
ول الله صلی الله عليه و آله عن ال ُحکم بالرأي و القياس و
قال :أو ُ
س و من حکم في شيء من دين الله برأيه خر ج من دين الله .
ل من قاس إبلي ُ


نهی :فعل ماضی



ر ُس ُ
ول :فاعل



الله :م .اليه



صلی :فعل



الله :فاعل



عليه :ج و م متعلق :صلی



آله :عطف به ج و م



آله :م .اليه



عن ال ُحکم :ج و م متعلق :نهی



بالرأي :ج و م متعلق :ال ُحکم (مصدر)



القياس :عطف به ج و م



قال :فاعل :هو مستتر



أو ُ
ل :مبتدا



من :م .اليه فاعل هو



قاس :فعل فاعل هو  -صله



يس :خبر
إبل ُ



من :مبتدا



حکم :خبر – جمله شرط



في شيء :ج و م متعلق :حکم



من دين :ج و م متعلق :حکم



الله :م .اليه



برأيه :ج و م



خر ج :فعل فاعل هو مستتر متعلق  -جواب شرط



من دين :ج و م متعلق



الله :م .اليه

السوء مث ُ
 )6عيسی عليه السالم :مث ُ
ب الماء ول
ل صخرة وقعت على فم النهر ل هي تشر ُ
ل ُعلماء ُّ
هي تت ُر ُ
ص إلى الزر ع.
ك الماء يخ ُل ُ


مث ُ
ل :مبتدا



ُعلماء :م .اليه



السوء :م .اليه
ُّ



مث ُ
ل :خبر



صخرة :م .اليه



وقعت على فم النهر :جمله وصفيه



وقعت :فعل و فاعل هی مستتر



على فم :ج و م متعلق



النهر :م .اليه



هي :مبتدا



ب :خبر
تشر ُ



الماء :م .به



هي :مبتدا



تت ُر ُ
ك :خبر



الماء :م .به



ص :فعل
يخ ُل ُ



إلى الزر ع :ج و م

 .9ترکيب کنيد:

 )1قرآن کريمُ :قل ل أسأ ُل ُكم عليه أجرا إل المودة في ال ُقربى .


ُقل :فعل و فاعل انت مستتر



ل :نفی



ل أسأ ُل ُكم :فعل و فاعل :انا مستتر



أسأ ُل ُكم :م .به 1



عليه :ج و م



أجرا :م .به  2مستثنی منه



إل :حرف استثنا



المودة :مستثنی و منصوب متصل (متعلق)

 )2قرآن کريم :إن الحسنات يُذهبن الس ِّيئات .


الحسنات :اسم إن و منصوب با کسره



يُذهبن الس ِّيئات :خبر إن



يُذهبن :خبر إن و مرفوع محال



يُذهبن :فاعل



الس ِّيئات :م .به و منصوب با کسره

