
 زاده ناصحاستاد  ١ 
 )حال فيه، مفعول مطلق،(منصوبات -٢پک 

  )های قیدی نقش(: منصوبات
فعل جمله ی ریشهکه مصدری از باشد یعنی اسم، جامد، نکره، منصوب،  مصدری از فعل جمله می : مطلـق  فعولم) 1
  : شوند  دلیل در جمله حاضر می٢باشد و به  می
  بین نوع حالت وقوع فعل جمله) ٢  تأکید بر وقوع فعل جمله ) ١

  ثالثی مزید
َاجـتـهـ) ١ َ ْ ًمعتجدا) ٢  ًاجتهادا) ١    )قیدی(ّالــلــه  سـیـبـل  َد الـمـومـنون فـيِ ًجهادا) ٣  ُ ِ  
  
  
َجــاهـد الـمـومـنون فـي) ٢ َمجاهدة) ١    )قیدی(ّالــلــه  سـیـبـل  َ َ ًجهادا) ٢  ُ ِمجاهدا) ٣  ِ ُ  
  
  
  
ِلع) ٣       .........ٍةــَاحـس يـُال فـفـَب االطـَ
  
  
  
  
ْمل) ٢      ِال عبا) ١ ًمالعبة) ٣      ًاَعبَ ًلعبا) ٤      ُ ِ َ      
  
  

  :کنیم و در این راه  باشد برای ساختن مصدرش فقط از رد گزینه استفاده میداگر فعل جمله ثالثی مجر : مهمتذکر
توانـد مـصدر  مانـد مـی ای که باقی مـی نهکنیم و گزی های ثالثی مزید را حذف می مصدر) ٢  های مشتق گزینه) ١

  .ثالثی مجرد باشد
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  مفعول مطلقاند  ریشه با فعل جمله  هم١گزینه  الیه.م جار و مجرور فاعل فعل

َ مفاعلهمزید ثالثی َ َمفاعله ُ َ ُ 
 ِفعال

   

  فعل
  

 مجرد

 ر و مجرورجا فاعل

   مزید ثالثی مزید مشتق مشتق
 مشتق 

 رد گزینه




    مشتق) ١
 ثالثی مزید) ٢

1(   

 انواع مفعول مطلق

 )ی وصفیه جمله/صفت/الیه.م  + (مصدر فعل تأکیدی

 اهتمام و عنایة علی وقوع الفعل
 رفع شک عن وقوع الفعل

 
 کیدیتأ

  

 )ی وصفیه جمله/صفت/الیه.م  + (مصدر فعل )بیان(نوعی    )2

 کیفیت وقوع الفعل

 

 )بیان(نوعی 

  

به صورت یک اسم به دنبال 
 .آید مفعول مطلق می

به صورت یک فعل چسبیده 
 با فعل محذوف   )3 .آید به مفعول مطلق می
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ْلم، لن، ال، ما :مثلی حروف منفی کننده ا اگر قبل از جمله :تذکر ی وصـفیه   استفاده شده باشد هیچ ایرادی در جملهَ
َّ ان–ّ ثم -َ ف –و (ّی وصفیه به قوت خود باقی است اما اگر حروف جداکننده مثل  کند و جمله ایجاد نمی َّ ان–ِ ...) ِ لـ –َ

  .ی وصفیه نیست قبل ازفعلی بیاید آن فعل دیگر جمله
  

  اسم موصول+ مفعول مطلق ) ٢**   دار  اسم ال    +   مفعول مطلق) ١ :های مهمتذکر
  
  
  
  

  .ًف نباشد حتما باید تنوین بپذیرد اگر مضامفعول مطلقبدانید  : مهمتذکر
  

ِاحـسـنـوا الفقراء) ١ :مثال ْ   اکینـسـمـال  َسان ـ احَ
  
  
ُیحاسب المومن فی) ٢ َ   ًالقیامة محاسـبة دقـیـقـة ُ
  
  
ُیحاسب للمومن فی) ٣ َ ُالقیامة محاسـبة ال توصف ُ َ ْ ُ ً  
  
  
ُصدقت کلدمک ت) ٤ ْ َّ ُصدیقا   و   ذهبت الیَ ْ َ َ   دالمسج ً
  
  

ْوقف)٥ َ َاستریحـِل  ًوقوفا   الطریق في  ُتَ َ  
  
  

ًاصـبـر صـبـرا في :مفعول مطلق بافعل حمذوف ِ ْ   ً صـبـرا في هذا االمرهذا االمر  ِ
  
  

   –ً اضافة –ً حمدا –ً طاعتا –ً سمعا –َ معاذاهللا –) اهللا( سبحان –ً ایضا -ً جدا -ً حقا -ً عفوا –ً صبرا –ًشکرا : کلماتی مثل
  
  

َلبیک  ه توانند در جمله مفعول مطلق با فعل محذوف باشند البته اگر نقـش اصـلی منـصوبی در جملـه نگرفتـ  می–ّ
زیرا اگر نقش اصلی منصوبی بگیرند، اولویت با نقش اصلی است در غیر اینـصورت مفعـول مطلـق خواهنـد . باشند
  .شود ی مفعول مطلق تأکیدی محسوب می بدانید مفعول مطلق با فعل محذوف در صورت نیاز زیر مجموعه. بود

ُم حروف مشبهه      اس) ٢مفعول به     ) ١: های اصلی منصوب عبارت است از نقش : مهمتذکر َخبر افعال ناقصه) ٣َ ُ  

 )بیانی(نوعی  %100

 ما/ من 
 التی/ الذی 

 .گیرد ف است ال و تنوین نمیچون مضا

 الیه.  م100%  نوعی100% الیه.  م%100

 .گیرد  است ال و تنوین به هیچ عنوان نمیفمضاچون 

 مطلق نوعی. م )الیه. م(دار  ال

 صفت مطلق نوعی. م

 )ی وصفیه جمله(فعل  مطلق نوعی. م

 ی وصفیه نداریم جمله تأکیدی

 به مطلق تأکیدی با فعل محذوف به مطلق تأکیدی

* * 
  هستندمطلق.  م%100

 جدا کننده حرف
 نیستوصفیه  تأکیدی
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َّان  ّان لهم شکرا    هِلِ لّشکراِ َّ ُّاحب     هِلِ لّشکرا      َ ِ   هِلِ لّشکراُ
  
  

زیرا در .  خواهند بودمطلقمفعولًحتما . ًهای مطلق با فعل محذوف دقیقا ابتدای جمله بیاینداگر مفعول :تذکر
  .یردپذابتدای جمله، هیچ نقش دیگری به خود نمی

گیرد که به گاهی اوقات در جمله نقش اصلی می. باشدمطلق میًدقت کنید مصدر فعل جمله غالبا مفعول :تذکر
ها بسیار کم شود البته این اتفاق در تستمطلق محسوب نمیطبعیت الویت با نقش اصلی است پس دیگر مفعول

  .است
  

ًحکت لنا حدتی حکایة ما سمعناها َّ َ   .ای ما مادربزرگم حکایتی را که شنیده بودیمیت کرد  برحکا  .َْ
  
  
  
  
فیه باشد و هر اسمی که معنی مکانی یا زمانی بدهد مشکوک به مفعولقید مکان یا زمان در جمله می :فیه  مفعول-

  : باشد به شرطی که نقش دیگری در جمله نگرفته باشدمی
  

َاحب   یوم     الجمعه  ُّ ِ ُما ذهبت الی المدرسة       ُ ْ   یوم الجمعهَ
  
  
  
  : کنیمبندی می دسته تقسیم٣ع کلمات مکان، زمانی را در انوا

  

  
َاین  :فیه های مبنیمفعول) 1 ْ   َ اآلن– فعل ماضی + ّلما – َهناک – هنا – أینما – إذا –َ متی –َ
  
  
  
َ حول –َ بین –َ قبل –َعند  :فیه های جهتیمفعول) 2  –َ تحت –َ فوق – َأثناء – َ أمام–َ جنب –َ حین – وراء –َ خلف –َ

ْجن َ قرب -  َبَ ْ َمع –ُ    ......... َخارج -َ، وسط َ، نصف )ًأبدا – ًدائما( ، َ
  
  
  
  
  : نباشد مثل2/1ی هر اسمی که معنی مکان زمانی بدهد و در دسته) 3
َیوم، الیوم ، لیل ، نهار ، صباح، جمعه   َ.....  

  
  
  
  
  

َّاسم ان ِمطلق.  م اسم موخر منصوب خبر مقدم 
 مطلق. م

 مفعول به مطلق. م

 مطلق )= فعل جمله(مصدر  جملهفعل 

 به مفعول

   به مجرور الیه.م بهمفعول
 حرف جر

 الیه.م فیه.م

 )ًمحال منصوب(
 .فیه هستند مگر قبل از آنها حرف جر بیایدمفعول% ١٠٠ ی؟ک   کجا؟

 آنجا اینجا هرکجا هرگاه
 هنگامی که

 بین

 هرگز همیشه همراه

 . بیایدفیه هستند مگر قبل از آنها حرف جرلمفعو% ١٠٠

  فیه باشند یا ممکن است در جمله مفعول
 . دیگر مفعول فیه نیستاگر نقش گرفته باشد بگیرند کهممکن است نقش 
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  : کنیم راه استفاده می٢ی سوم از فیه بودن دستهبرای بررسی مفعول :تذکر
  اضافه کنیم و در جمله» در«فیه در ترجمه لفظ ی مشکوک به مفعولاگر قبل از کلمه): نکات طالیی در(ترجمه ) 1

  . باشدفیه نمیفیه خواهد بود و اگر در جمله معنی ندهد دیگر مفعول.م% ١٠٠معنی دهد 
  
  :  فیه است یا خیرشویم که مفعولاز روی نقش کلمه متوجه می) 2

َّان    َوم  الفصل میقاتهم اجمعین یِ
  
  

ًی سوم دقیقا ابتدای جمله بیایند و چسبیده به آنها یک فعل یعنی اگر کلمات مکان یا زمانی دسته : مهمتذکر
  : فیه هستندًی سوم حتما مفعولی فعلیه شروع شود در این شرایط کلمات دسته جمله

  
  

ُ   اکملت لکم دینکمالیوم   ْ َ ْ َ.  
  
  
  
  

برند در این شرایط بدانید گاهی اوقات کلمات مکان زمانی دسته سوم را در یک گروه اسمی به کار می :هم متذکر
....... االیه ، عطف بیان .هایی نظیر مهای گروه نقشفیه است و سایر اسم مشکوک به مفعولهفقط اسم اول گرو

توانند آغاز شوند که ض، جمیع، اسم اشاره، اعداد میکل، بع: هایی مثلبدانید کلمات مکان یا زمانی با اسم. گیرندمی
  . هستندفیهمفعولهای نام برده مشکوک به در این شرایط اسم

ُذهبت  ) 1 مثال ْ َ   الجمعه ایام   دالمسج   الی َ

  
ُهبت    الی   المدرسة   کل     ایام    الجمعه َذ) 2 ْ ُ الیوم نشترک في الحفلةهذا ) 3  َ ِ َ  

  
  

  :باشد میناسم بعدشا+ ی دوم دستههای ترکیب ظرف و مظروف همان مفعول فیه :تذکر
  

  
  
  رةـجـشـ ال َوقــف ،  هـّلـ ال دـنـع
  
  

  .الیه خواهد بودها دائم االضافه هستند یعنی اسم بعدشان همواره مضافظرف :تذکر
  .کندهای زیر کمکمان میهای مفعول فیه چون احتیاج به ترجمه داریم، معنی فعلدر حل تست :تذکر

َقضی ) ١ ِ َامضی= َ َ ْ   )شتنگذ = (ضیَم) ٢        )گذراندن(َ
َنسی  ) ٣ ِ َامتأل ) ٤        )فراموش کردن= (َ َ َملی= ِ ِ   )پر شدن(ُ
َملی ) ٥ َ  )پر کردن= (َ

ّاسم ان   ) فیهمفعول(ِ

  سوم ی دسته
 ابتدای جمله

 فعلیه

 فیه مفعول% ١٠٠

)٣(  
 مجرور

  )٣( فیه.م
 الیه.م

)٣(  
 الیه.م

٣ 

 عطف بیان فیه.م
 فعلیه

 ظرف مظروف مظروف ظرف

 فیه.م الیه.م الیه.م فیه.م

 الیه.م فیه.م
 اسمیگروه 



 زاده ناصحاستاد  ٥ 
 )حال فيه، مفعول مطلق،(منصوبات -٢پک 

   نکره که حالت یک اسم قبل از خود را نشان اسم، مشتق، منصوب،: ست که بصورت قیدی از جمله ا :حال -
  
َ ذهــب  الـطال:شود دهد در جمله حاضر میمی َ  .َسـروریـنب الــی الـمـدرسـة مـَ

  
  
  :پردازیم های آن میباشد که به ویژگیکند ذولــحــال میاسمی که حال راجع به آن صحبت می :)ذولحال( -
  
  .باشدهمواره ذولحال یک اسم معرفه می) ١
  .تواند باشد، ضمیر مستتر یا اسم ظاهر میرزذولحال ضمیر با) ٢
  .کنیمًشود بلکه یک جایگاه است اما آنرا غالبا از ارکان اصلی جمله انتخاب می نمیذولحال نقش محسوب) ٣
٤ ((VIP) ًحال و ذولحال حتما در جنس و تعداد باهم تطابق دارند: ی طالیی جت نکته.  
  .حال و ذوالحال از نظر معنی باید باهم تطابق داشته باشند) ٥
  
  .ـنّـالـیضــَّن االنبیاء یهدون الـنـاس  ِا

 

  
 باشند در ها هم مرجعّحال، تعدد ذوالحال داشته باشیم، اگر ذوالحالبرای اگر در یک جمله  )الف : های حالتبصره -

  . گیریم به شرطی که ذوالحال منتخب از ارکان اصلی جمله باشدها را به حال، ذوالحال میترین آناین شرایط نزدیک
  .ِهللان علی اـیـلـوکـتـن م وــالمسلمون یعیش

  
  

ها را جداگانه تک تک آنها هم مرجع نباشند،اگر ذوالحالّتعدد ذوالحال داشته باشیم،حال،رای  باگر در یک جمله) ب

ُرضعت االم.  توانیم ذوالحال در نظر بگیریممی َ َ   .ًةـعـائـج لتها ف ط َ

  .گیریمن گروه در نظر می شرایط ذوالحال را اولین اسم آدر ایناگر حال به یک گروه اسمی برگردد ، ) ج

  طالب  .  علی اهللامتوکلینیعیش هـولـاء الطلبة 
  

  
  باشـد و بدانیـد در جمـالت شود، مفعول به ثـانی مـیمهمترین نقشی که با حال اشتباه گرفته می : بسیار مهـم   تذکر
زیرا از ارکان اصلی جمله باشد ًمفعولی اگر بین مفعول به ثانی و حال شک کنیم، حتما اولویت با مفعول به ثانی می٢

ًجـعـل  الـلـه  الـانـسـان  مـطـیعـا  فی الــارض. شودمحسوب می ُ َ ّ َ َ َ  
  
  

 صاحب حال

  مفعول به
 )ذوالحال(

 ) مذکرج(جتحال

  

 حال و منصوب )ذوالحال(  

 حال

  فاعل
 ذوالحال

 ّطالب جمع 

 طلبةجمع 

  مفعول به جار و مجرور فعل
 ثانی

  مفعول به
 اول

 فاعل
   مفعولی٢

  فاعل فعل
 )ذولحال(

  حال و منصوب بهجارومجرو
 )قید(اعراب فرعی

   ذوالحال
 فاعل نیست

   ذوالحال
 نیست
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   : مفعولی2ی تشخیص افعال  نحوه-
جمالتی که در فارسی گذرا به مفعول متمم، مفعول مفعول، مفعول مسند هستند در زبان عربی همگی چهـارجزئی و 

 هـستند بـه راحتـی از روی معنـی قابـل مفعول مـتممجمالتی که گذرا به . شوند نامیده میمفعول، مفعولگذرا به 
  پرسم؛ سؤال می٢ًاما برای سایر موارد بهترین راه این است که از فاعل جمله سریعا . اندتشخیص

  
 سؤال پاسـخ دهـد ٢اگر فاعل جمله به هر      چی؟ -کی؟ ) ٢       چه چیز را؟–چه کس را ) ١

  .باشد مفعولی نمی٢ت و در غیر اینصورت دیگر  مفعولی اس٢ًقطعا فعل 
  :از مفعولی عبارتند٢هنچنین بدانید بهترین افعال 

َجـعـل ــ عـطی ــ  رزق  ــ وعــد ــ وهــب ــ سـمـی ــ الـبـس ــ احـسـب ــ ســأل ــ مـنـح َ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ ّ َ َ َ َ َ ََ  
  
   

َاهـــدنــــا   الــصــراط   الـمـسـتـقـیـم ِ ًسـمـی    هـذا    الـعـالـم   عـادلــاُنـ      .ِ َ ِ ّ.  
 

  
  
  

َوحد(کلمات :تذکر ْ َوحد (یا ) ُ ْ   .ها حرف جر بکار رفته باشدباشند مگر قبل از آنًا همواره حال مییا مع) ضمیر+ َ
  
  

 بخشید پرسید وعده داد به حساب آورد ندپوشا نامید بخشید روزی داد بخشید قرار داد

 وحده

 َفعل امر فاعل انت مستتر

 صفت مفعول به ثانی
   مفعولی٢ ١مفعول 

 فاعل نحن مستر

 مشارالیه ١مفعول به 
 مفعول به ثانی

 ١مفعول به 


