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1 راشففتار

 پیشگفتار 

گرفتیـم. حـدود دو مـاه، تمـام قـرآن را خواندیـم،  کـه فرا کتابـی بـود  کریـم، اولیـن  در بـدو ورود بـه حـوزه علمیـه، قـرآن 

کـرده، از معارفـش بهـره می گرفتیـم. کـه پـس از آن، بـدون نیـاز بـه ترجمـه، آن را قرائـت  به طـوری 

کردیـم تـا مشـابه آنچـه در حـوزه آموختـه بودیـم، بـه دانشـجویان و جوانـان ارائـه دهیـم،  در سـال 1392، طرحـی را آغـاز 

کردیـم. کریـم را در دو سـطح برنامه ریـزی  کسـب تجربـه، رشـته ترجمـه و معـارف قـرآن  پـس از 

سـطح یِک این رشـته، شـامل مجموعه آموزش مسـبحات می شـود. این مجموعه دوجلدی، دربرگیرنده آموزش ترجمه 

حات( به همراه یک دوره مقدماتی ادبیات عرب اسـت. و معارف یازده سـوره از قرآن مجید )حمد، چهارقل و مسـّبَ

ـــ از ابتدا تا انتها  سـطح یـک بـه عنـوان مقدمـه، قبـل از ورود بـه قـرآن ارائـه می گـردد و پس از آن، در سـطح دو، تمام قرآنـ 

ـــ تعلیم داده می شـود.

کتاب هـای آموزشـی، حـدود دو سـال و نیـم بـه طـول انجامیـده و در ایـن مـدت، بارهـا مـورد تدریـس  فراینـد تألیـف ایـن 

گرفتـه اسـت. آزمایشـی قـرار 

کـه مشـوق و راهنمـای مـا بودنـد قدردانـی می کنیـم، به خصـوص از حجـج اسـالم، اسـاتید بزرگـوار )بـه ترتیـب  کسـانی  از 

کـه در بخـش  کفیـل؛ همچنیـن از حجـت االسـالم نظـری  الفبـا(: حاجـی ابوالقاسـم، صبوحـی، صفـار هرنـدی، قاسـمیان و 

کرده ایـم. کـه در بخـش »زبـان قـرآن« از نظرات شـان اسـتفاده  »معـارف سـوره« و جنـاب آقـای دکتـر ذوقـی 

از ریاسـت محتـرم مرکـز قرآنـی سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه، جنـاب حجـت االسـالم و المسـلین سـید مصطفـی حسـینی، بـه 

کـه در چـاپ ایـن مجموعـه داشـته اند، بسـیار سپاسـفزاریم. سـبب مسـاعدتی 

مغفـرت و رضـوان الهـی را بـرای امـام راحـل؟هر؟ و راـروان شـهیدش و تمـام خادمـان قـرآن آرزو می کنیـم و از ذات اقـدس 

الهی، علو درجات را برای معلم عزیز، سـیدهادی محّدث خواسـتاریم. ان شـاءاهَّلل خداوند ما را قدردان نعمت رهبری امام 

خامنه ای قرار دهد و این انقالب را به انقالب مهدی موعود؟جع؟ برساند و ما را در زمره یاران شهید آن بزرگوار ثبت بفرداند.

مؤسسه فرهنفی قرآن و عترت؟مهع؟ صباح تابعان وحی

پایاز سال 1397 ـــ شهر مقّدس قم

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



مقدمه2

 مقدمه 
حات1، دربردارنده چهل درس )هرجلد، بیست درس( است. مجموعه دو جلدی آموزش مسّبَ

جلد اول شامل سور مبارک حمد، توحید، کافرون، فلق، ناس، جمعه، صف و تغابن به همراه صرف مقدماتی و جلد دوم 
شـامل سـور مبارک حدید، حشـر و اعلی به همراه نحو مقدماتی اسـت. این مجموعه در بخش های زیر تدوین شـده اسـت: 

3. زبان قرآن  2. تمرین ترجمه   آیات و لغات    .1
5. معارف سوره تمرین زبان قرآن    .4

آیات و لغات %
ع دو جلد، حدود  در هـر درس، آیاتـی از سـوره های اشاره شـده، بـه همـراه لغـات و اصطالحات آن بیان گردیـده و در مجمو

نهصد لغت آشـنا، جدید و اصطالح آموزش داده شـده اسـت.
کـه نظـر متفاوتـی داشـتیم، توضیحاتی آمده  معنـای لغـات بـا توجـه بـه ترجمـه ای رایـج صورت گرفتـه و بعضـًا در مـواردی 
ح آن در راوسـت 2:  گیر، تغیاراتی می یابد که شـر ح لغـات در جلـد اول، بـا توجـه بـه سـطح معلومـات عربی فرا ع شـر اسـت.نو

راهنمـای لغـات درس و نیـز تمـام لغـات کتـاب در راوسـت 5: لغتنامه آمده اسـت.

تمرین ترجمه %

گرفته شـده اسـت. هدف این بخش،  کلمات درس، تمرین هایی با هدف ایجاد مهارت ترجمه در نظر  پس از یادگیری 
کلمه به کلمـه دشـوار باشـد، بـه ترجمـه روان ررداختـه  کـه فهـم ترجمـه  آمـوزش ترجمـه تحت اللفظـی اسـت و در مـواردی 
می شـود. ایـن بخـش شـامل تمریـن واژه و تمریـن عبـارت اسـت. تمریـن واژه بـرای یادگیـری کلمات مفـرد و تمرین عبارت 
کوتـاه طراحـی شـده اند. سـؤاالت تمریـن عبـارت از تقطیـع آیـات درس بـه دسـت آمده انـد. بـرای یادگیـری ترجمـه جمـالت 

زبان قرآن %
پس از آیات و لغات، نوبت به ادبیات عربی -که به آن زبان قرآن می گویام- می رسد؛ اهداف این بخش عبارت اند از:

کاربردی زبان عربی، به جای آموزش قواعد دشوار و غیر مأنوس؛ ارائه   •
کتاب در مثال ها؛ کلمات قرآن و سوره های  سعی در به کارگیری   •

کتاب استعمال شده اند؛ که در سوره های  تکیه بر قواعدی   •
کریم ـــ ازنظر ادبی ـــ به جای مهارت ایجاد متن عربی؛ تقویت مهارت فهم متن قرآن   •

کتاب های اعراب قرآن در جلد دوم؛ کتاب های لغِت آسان در جلد اول و  ایجاد مهارت استفاده از   •
استفاده از نمودارها و جدول های راهنما به جای حفظ قواعد.  •

زبان قرآن جلد اول، مربوط به علم صرف و زبان قرآن جلد دوم، مربوط به علم نحو است.ترتیب عناوین این بخش، 

حات گفته می شود؛که عبارت اند از: حدید، حشر، صّف، جمعه، تغابن و اعلٰی. به شش سوره از قرآن کریم که با فعل تسبیح آغاز می شوند، ُمسّبَ  .1
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3 مقدمه

کتب معتبر صرف و نحو تفاوت دارد. با 
کاربرد دارد، آمده اسـت، در ُنه درس بعدی، بحث  که در فعل هم  در جلد اول، پس از مقدمات، بخشـی از بحث اسـم، 

فعـل و در چهـار درس بعـد از آن، بحـث اسـم خاتمـه می یابـد. درس آخر نیز، یافتن معنـای لغت را بیان می کند.
در جلـد دوم: پـس از مقدمـات نحـو، در بخـش اول، ارکان و قیـود جمـالت سـاده و در بخـش دوم، جمـالت غیرسـاده 
تحلیل شـده اند؛ بخش اول شـامل آشـنایی با ارکان جمله اسـمیه و فعلیه و قیود جّری، نصبی و توابع و بخش دوم شـامل 

نواسـخ و اسـلوب های شـرط، حصـر، نـدا، حـذف و جابه جایـی می شـود.
کتاب، در قالب نمودار آمده است. کل  گزیده ای از زبان قرآن  در پایان هرجلد، 

تمرین زبان قرآن %
اسـت.  قواعـد، طراحـی شـده  رویکـرد عـدم حفـظ  بـا  تمرین هایـی  هـر درس،  در  قـرآن  زبـان  ایجـاد مهارت هـای  بـرای 
کتـاب، حـدود یک چهلـم حجـم قـرآن را دارد. در تمرین های زبان قـرآن، تقریبًا تمام فعل ها و بسـیاری  ع سـوره های  مجمـو
کتـاب، تحلیـل و تمریـن می گردنـد و در جلـد دوم نیـز آیـات درس )بسـته بـه سـطح معلومـات(  از اسـامی مشـتق سـوره های 

ترکیـب می شـوند.
کتـاب باشـد؛ یعنـی نحـو را در همـان  گیـر، ذهـن او منحصـر در سـوره های  کـه در طـول تحصیـل فرا سـعی مـا بـر ایـن بـوده 
کـه قبـاًل بـر ترجمه لغات  کـه قبـاًل صـرف مفـردات آن را آموختـه و صـرف را در جمالتـی بـه او یـاد دهیـم  آیـه ای نشـان او دهیـم 
کتـاب  آن مسـلط شـده اسـت. ایـن محدودیـت میـدان تمریـن، موجـب شـد در هـر بحـث صـرف و نحـو، ابتـدا بـه سـوره های 
کنیـم. ایـن محدودیـت میـدان تمریـن،  کـه ممکـن بـود، تمرین هـا را از همیـن سـوره ها انتخـاب  کنیـم و تـا آن جـا  مراجعـه 
کـه بـا ورود بـه سـطح دو، سـنفینی بـار صـرف و نحـو از دوش او برداشـته  گیـر می شـود، به طـوری  موجـب تسـلط پایـدار فرا

شـده، می توانـد عمـده وقـت خـود را بـه مباحـث علمـی و تفسـیری اختصـاص دهـد.

معارف سوره %
در پایـان هـر سـوره، مختصـری از سـیمای هدایتـی آن سـوره، در قالـب ترجمـه توضیحی بیان شـده اسـت. در تدوین این 
گامـی فراتـر از آنچـه در ترجمـه  گونـی اسـتفاده شـده؛ امـا در نهایـت متـن روانـی تولیـد شـده تـا مخاطـب  گونا بخـش از تفاسـیر 
که برای اهل فن  تحت اللفظی آموخته، بردارد. این متن، در عین روانی، بسـیاری از نکات تفسـیری را در خود جای داده 
الت بیشـتری در پاورقی این بخش، برای اسـاتید آورده شـده اسـت. قابل اسـتفاده اسـت. در جلد دوم، اسـتنادات و اسـتدال
در ایـن بخـش، از تفاسـیر معتبـری )چـون المیـزان( اسـتفاده کرده ایـم و همچنیـن از مباحـث تدبری اسـتاد صبوحی بهره 
ع برداشـت توضیحـی از آیـات قـرآن می دانیـم و  کتـاب را یـک نـو گرفته ایـم؛ امـا در نهایـت معـارف سـوره های ایـن  فراوانـی 
کامـل آن بـا مفـاد آیـات شـریف نداریـم؛ ازایـن رو شایسـته اسـت اسـاتید گرامی، احتیـاط الزم  هیـچ ادعایـی نسـبت بـه تطابـق 

را در بیـان ایـن محتـوا رعایـت نماینـد.
کتـاب الهـی و عمـِل عالمانـه بـه آن اسـت و نبایـد  دقـت داشـته باشـید مهـارت ترجمـه و ادبیـات، بـرای انـس مـا بـا ایـن 

گیـرد. اشـتغال بـه فنـون ترجمـه و لغـت، هـدف اصلـی قـرار 
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مقدمه4

مخاطبان این کتاب چه کسانی هستند؟ 
کتاب، باید از ویژگی های زیر برخوردار باشند: مخاطبان این 

کریم % روخوانی قرآن 
کـه در روان خوانـی یـا تجویـد،  کامـل روان خوانـی و تجویـد نیسـت. افـرادی  کتـاب، نیـازی بـه مهـارت  بـرای ورود بـه ایـن 
کننـد و در مـوارد ابهـام، از اسـاتید  مشـکل دارند، می تواننـد آیـات درس را همـراه ترتیـل قاریـان کشـورمان، همخوانـی و تکـرار 

کلمـه و معنـای آن، سـهم بسـزایی در مهـارت روان خوانـی دارد. کـه شـناخت  گفتـه نمانـد  کمـک بفیرنـد. نا

کتاب های عربِی راهنمایی و دبیرستان % آشنایی با 
گذرانده اند؛ اما چیز زیادی یاد نفرفته اند؛ برای مثال نمی توانند  که عربی دبیرستان را  کتاب افرادی اند  مخاطبان این 
صیغه چهاردهم ماضی باب تفعیل از »علم« را به سرعت بفویند؛ اما معنای »َذَهَب= رفت« و »َذَهبُت= رفتم« را می دانند.

زبـان قـرآِن ایـن کتـاب از سـطح صفـر آغـاز شـده اسـت؛ اما شـیب مطالـب برای افـرادی که هیچ گونه سـابقه عربـی ندارند، 
کتـاب را نـزد اسـتاد مجرب بیاموزند تـا در موارد لـزوم، از تمرین های تکمیلی، اسـتفاده کنند. گیـران بایـد  تنـد اسـت؛ ایـن فرا

مخاطبان این کتاب چه کسانی نیستند؟ 
کافی بهره ببرند: کتاب به طور  افرادی با ویژگی های زیر، نمی توانند از این 

کریم % عدم توانایی روخوانی قرآن 
گیرند. کریم را فرا کتاب، روخوانی قرآن  کریم مشکل جدی دارند، باید قبل از این  که در روخوانی قرآن  افرادی 

عدم عالقه به قواعد زبان عربی %
گیـری  زبـان قـرآن بـا دروس رایـج زبـان عـرب، دو مقولـه بسـیار متفـاوت اسـت. همـه عالقه منـدان بـه اسـالم، دوسـتدار فرا

زبـان وحـی هسـتند؛ امـا برخـی افـراد، عالقـه ای بـه یادگیـری اصـول و قواعـد عربـی ندارند.
کتـاب، دارای وزن  کاربـردی ارائـه شـود؛ امـا بحث هـای ادبـی  کتـاب سـعی شـده اسـت تـا زبـان قـرآن به صـورت  در ایـن 

گـردد!1 کـه مخاطـب بایـد بـا آن آشـنا  قابل توجهـی اسـت 

تسلط باال بر ترجمه قرآن و ادبیات عرب %
کلمات قرآن  کاربرد آن در قرآن مسـلط اند و از طرفی دسـت کم 80درصد  که بر عربی دبیرسـتان و  کسـانی  کتاب، به  این 
کـه ایـن افـراد می تواننـد به صـورت خودخـوان، کتـاب را خوانده، بـا موفقیت  کریـم را بلدنـد، توصیـه نمی شـود، بـه ایـن معنـا 

در آزمون های مربوطه، وارد سـطح دو شـوند.

می را 
ّ

کــه به یادگیری زبان قرآن عالقه ندارند، دوره ســه جلدی آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، تألیف آقایــان: محّدث، صّفار هرندی و عال بــه افــرادی   .1
توصیه می کنیم. تکیه این دوره سه جلدی بر آموزش ترجمه است و زبان قرآن به صورت خفیف آموزش داده می شود.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



5 مقدمه

که  کسـانی  که تحصیالت عالی مرتبط با قرآن داشـتند یا  تجربه تدریس آزمایشـی این مجموعه، نشـان می دهد افرادی 
کتاب داشـته اند. کتاب بی نیاز نبوده و اسـتقبال نسـبتًا خوبی هم از  کتب عربی حوزه را خوانده بودند، از تعلیم این  برخی 

چرا کتاب جدیدی تألیف شد؟1
کتاب جدیدی تألیف شد؟  ح می شود: چرا  کریم ، این سؤال مطر کتاب های متعدد آموزش مفاهیم قرآن  باوجود 

کرد: کتاب های موجود -که از بیان نام شان معذوریم- در شاخص های زیر مقایسه  می توان این مجموعه را با 

سوره محور بودن %
کم تکـرار اسـت. در هـر درس،  کتاب هـای آمـوزش ترجمـه و مفاهیـم، رونـد درس هـا از لغـات ررتکـرار بـه لغـات  در برخـی 
کلمـات مشـابه در آن هاسـت. بعضـًا بـا  ک انتخـاب آیـات، وجـود  گـون آورده می شـود و مـال گونا آیـات مختلفـی از سـوره های 
ع واحـدی دارنـد؛ مثـاًل نشـانه های قیامـت یـا والیـت در قـرآن و در پایـان هـر درس،  تـالش بیشـتر مؤّلفـان، ایـن آیـات موضـو

توضیحـی دربـاره معـارف آیـات درس آورده می شـود.
آیـات یک سـوره منتقـل می کننـد،  کـه  را  کریـم وجـود دارد و معارفـی  قـرآن  از سـوره های  کـه در هریـک  آیاتـی  انسـجام 

کـرد. ع واحـد دارنـد مقایسـه  کـه به زعـم بشـر، موضـو آیاتـی  بـا  نمی تـوان 
کتاب، برترین راه تثبیت دروس، قرائت این سور در زندگی روزمره است؛ اما چه روالی برای تثبیت  پس از یادگیری این 
کـه سـوره محور نیسـتند، پـس از پایـان تحصیـل،  کتاب هایـی  گیـران  کتاب هـای موجـود وجـود دارد؟ آیـا فرا یادگیـری سـایر 
کرده انـد  ح  آن درس هـا را مـرور می کننـد؟ برخـی بـرای حـل ایـن مشـکل، روش هایـی همچـون جعبه هـای الیت نـر را مطـر
کار نیسـت. کتـاب، نیـازی بـه ایـن  کتاب هـا موفـق بـوده یـا نـه؛ امـا بـا فـرض سـوره محور بـودن  کـه نمی دانیـم دربـاره ایـن 

کتاب تمام قرآن نیست! % این 
کـم تکـرار تنظیـم شـده تـا بیشـترین لغـت آموزش داده شـود و برخـی دیفر با  در برخـی کتـب، درس هـا از لغـات ررتکـرار بـه 

هـدف آمـوزش تمـام )نزدیـک بـه تمـام( کلمـات قـرآن اسـت، مخاطـب را بیـش از یک سـال مشـغول آمـوزش می کنند.
کریـم را به صـورت ترتیبـی، از ابتـدا تـا انتهـا آمـوزش دهـد و بعیـد اسـت  کـه قـرآن  مـا بـر ایـن باوریـم دوره موفـق آن اسـت 
کتابـی بتوانـد بـا ارائـه روش هـا و لغـات، توانایـی فهـم کل قـرآن را به کسـی عطا کند؛ ازایـن رو برای ما اهمیتـی ندارد که پس 
کل  کـه در سـطح بعـد، قـرار اسـت  کریـم تعلیـم داده شـده اسـت یـا 80درصـد؛ چرا کتـاب، 40درصـد لغـات قـرآن  از پایـان ایـن 
کتـاب، مقدمه خوبی برای ورود به قرآن کریم باشـد. کریـم آمـوزش داده شـود و آنچـه اهمیـت دارد این اسـت که این  قـرآن 

ادبیات عرب برای فهم قرآن %
که به برخی از آنان اشاره می کنیم: کریم در زبان عربی، انواع مختلفی دارد  کتاب های ترجمه و مفاهیم قرآن  شیوه 

کرده انـد، به طوری کـه هیـچ راش نیـازی بـرای ورود  کتـب، بـه مقـدار بسـیار اندکـی از ادبیـات عـرب بسـنده  برخـی   •
کـه بـا قواعـد  کننـد؛ چرا کتاب هـا مجبورنـد لغـات بیشـتری را حفـظ  گیـران ایـن  کتاب هـا احتیـاج نیسـت. فرا بـه ایـن 

این بخش از مقدمه، بیشتر برای اساتید و دست اندرکاران فعالیت های قرآنی نفاشته شده است.  .1

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



مقدمه6

سـاخت لغـت آشـنا نیسـتند. مـا بـه دو دلیـل ایـن شـیوه را اختیـار نکردیـم:
کلی دارند. - اغلب جامعه هدف ما، تحصیالت حداقلی دیپلم را دارا هستند و با ادبیات عرب، آشنایی 

که به زبان عرب نیاز دارند. گیران این سطح، وارد سطح بعد شوند  کثر فرا که ا - انتظار ما این است 
برخـی کتـب، صرفـًا عناویـن ادبیـات عرب را در درس ها آورده اند، با همـان فروعات و مثال های معروف که در کتب   •
گردیـده  کاملـی شـده و نـه فروعـات زائـد حـذف  معـروف حـوزوی موجـود اسـت؛ نـه از مثال هـای خـود آیـات اسـتفاده 
گاه احسـاس می شـود مطالـب فهـم قـرآن و ادبیـات  کرده انـد.  اسـت؛ البتـه از آیـات و روایـات هـم در تماریـن اسـتفاده 
کتاب هـا، ارتباطـی بـه هـم ندارنـد و صرفـًا مطالـب صرفـی و نحـوی بیـن درس هـا تقسـیم شـده اند. عـرب در ایـن 
گردیده اسـت. گفته شـد، تدوین  کتاب  که در بخش سـاختار  با نظر به مشـکالت فوق، بخش زبان قرآن با ویژگی هایی 

حقوق معنوی %
تولیـد  یـا  الکترونیـک آن هـا  از منابـع  اسـتفاده  کتاب هـا،  ایـن  ناشـران محتـرم  و  بـه مالکیـت معنـوی مؤلفـان  بـا توجـه 
کلیـه حقـوق معنـوی و  کتاب ها شـان و... بـا محدودیت هایـی همـراه اسـت.  بسـته های چندرسـانه ای آموزشـی بـر مبنـای 
کتـاب متعلـق بـه مؤسسـه فرهنفـی قـرآن و عتـرت؟مهع؟ صبـاح تابعـان وحـی اسـت. چـاپ ایـن  فایل هـای الکترونیـک ایـن 

کتـاب توسـط سـایر ناشـران بـدون اجـازه رسـمی جایـز نیسـت و رافـرد قانونـی دارد.
کتـاب نفـردد، جایـز و  کتـاب بـا ذکـر منبـع و مشـروط بـر این کـه موجـب تحریـف یـا توهیـن بـه  ررینـت و فتوکپـی بخشـی از 

مأجـور اسـت ان شـاءاهَّلل.

کتب قبل % کتاب ناظر به 
کریـم، مطالعـات اجمالـی دربـاره تعـدادی از ایـن  کتاب هـای ترجمـه و مفاهیـم قـرآن  بـرای اسـتفاده از تجربیـات سـایر 

کتـاب اسـتفاده شـود. گرفتـه اسـت تـا از ایده هـا و نـکات مناسـب آن هـا در ایـن  کتاب هـا صـورت 
گیـران ایـن مجموعـه درخواسـت داریـم، مـا را از نظـر ارزشـمند خـود بهره منـد سـازند و ایـن  در پایـان از تمـام اسـاتید و فرا

خادمـان قـرآن را از دعـای خیـر خـود محـروم نکننـد.

مدیر تألیف مجموعه دو جلدی آموزش مسّبحات

شهر مقدس قم ـــ پایاز سال 1397  

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



انجام امور زیر در بخش آیات هر درس الزم است، سه مورد اول، قبل از شروع 

درس و مورد آخر، پس از پایان درس انجام می شود:

گیران؛ قرائت صحیح آیات توسط فرا  .1

گیران؛ مشخص کردن کلمات جدید توسط فرا  .2

کلمات درس؛ سعی در ترجمه آیات، قبل از یادگیری   .3

کامل درس و حل تمارین آن. نوشتن ترجمه هر آیه، پس از یادگیری   .4
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9 سوره مبارک حمد

آشنا %
1� ِبـ : به، با، به سبب،5 نسبت به6 ِاْسم: نام اهَّلل: خدا، خداوند.

2� َرّب: رروردگار،7 ررورش دهنده، مالک و مدّبر.
4� َماِلك: مالک، صاحب َو: و.

ْیر: به جز.
َ

6� ُمْسَتِقیم: مستقیم، راست. 7� غ

جدید %
1� َرْحٰمن: رحمان8، بخشنده َرِحیم: مهربان

کردن ِلـ : برای، به،9 برای اینکه10  2�َحْمد: ســتایش، ستایش 
ِمیَن: جهانیان، جهان ها

َ
َعال

4�َيْوم: روز، دوره،11 مرحله ِدين:12 جزا، دین، آیان
می کنیــم،  بندگــی  می کنیــم،  عبــادت  َنْعُبــُد:  تــو  ــاَك،  ِإّیَ  �5

اَك َنْســَتِعیُن: تو را بــه کمک می گیریــم، از تو کمک  می ررســتیم َنْســَتِعیُن: بــه کمــک می گیریــم، کمک می خواهیــم ِإّیَ
کن َنا: ما ِصَراط: راه. می خواهیم. 6�ِاْهِد: هدایت 

ی: بر، برعهده 13 ُهْم: آن ها، آنان،ـشان َمْغُضوب:14 غضب شده، 
َ

ْنَعمَت: نعمت دادی َعل
َ
ِذيَن: کسانی که، آنان که،که أ

َّ
7� ال

یِهم: غضب شده بر آن ها، مورد غضب شدگان، 
َ

گمراهان َمغُضوب َعل یَن:  ِ
ّ
: }حرف نفی{، نه، نیست َضال

َ
موردغضب ل

موردخشم شدگان.

گر »ِلـ«  نَساِن( )حشر: 16(؛ اّما ا ِ
ْ

 ِلل
َ

ْيَطاِن ِإْذ َقال
َ

َكَمَثِل الّش 1. هرگاه »ِلـ« بر سر اسم »ال«دار بیاید، »الف«، حذف می شود؛ مانند: »ِلـ + اإلنَسان= ِلإلنَسان« در آیه شریف )
به »اهَّلل« اضافه شود، »الف و الم« حذف می شوند؛ مانند »ِلـ + اهَّلل= هلِِل«.

ِمیَن« کتابت شده است.
َ
ل ـٰ ِمیَن« که به صورت »ٱلَع

َ
2. در قرآن های به خط عثمان ٰطه گاه »الف« به صورت »ٰ « نوشته می شود؛ مانند »ٱلَعال

یِهم= َعلی+ ُهم«.
َ
3. »َعل

که نعمت داده شدگان، »مورد غضب« و »گمراه« نیستند؛ یعنی این دو  گونه ترجمه می شود: ترجمه اول، سخن از این است  4. برای استاد: این آیه شریف، دو 
صفت از »ُمنَعمین«، نفی شده است: »نعمت داده شدگانی که مغضوب و گمراه نشدند«؛ ولی ترجمه دوم، »ُمنَعمین«، »مورد غضب شدگان« و »گمراهان« را سه 
گروه جدا از هم می داند: »]خدایا[ ما را در زمره ُمنَعمین قرار بده، نه مغضوبین و نه ضاّلین«. )ر.ک: فصلنامه رژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، شماره 10، تابستان 1393(

. )جمعة: 7( ْيِدهِيْم(
َ
َمْت أ ا َقّدَ َبًدا ِبَ

َ
ْوَنُه أ  َيَتَمّنَ

َ
َو ل ( .5

. )جمعة: 7( نَي( اِلِ
َ

َو اهّلُل َعِلمٌي ِبالّظ ( .6
7. برای استاد: »رروردگار« و »ررورش دهنده« مناسب ریشه »ربو« بوده و معنای دقیق »َرّب« نیستند؛ اما با توجه به اصول آموزشی کتاب، بیان شده اند.
8. برای استاد: مجمع البیان، »َرحٰمن« را اسم علم خداوند می داند؛ طبق این نظر، ترجمه فارسی برای این لغت وجود ندارد. )ر.ک: مجمع البیان، ج 1، ص 93(

. )صّف: 5(  ُمویس ِلَقْوِمِه(
َ

َو ِإْذ َقال ( .9
. )حدید: 9( وِر(  الّنُ

َ
َماِت ِإل

ُ
ل

ُ
َناٍت ِلُيْخِرَجكُم ِمَن الّظ  َعیل َعْبِدِه َءاَياٍت َبّيِ

ُ
ل ِذی ُيَنّزِ

َّ
ُهَو ال ( .10

. )حدید: 4( اٍم( ّيَ
َ
ِة أ ْرَض ِف ِسّتَ

َ ْ
َماَواِت َوال َق الّسَ

َ
ِذي َخل

َّ
ُهَو ال ( .11

يِن( .)فاتحه:4( َماِلك َيوِم الّدِ ُكْم ِديُنُكْم َوِلَ ِديِن( .)کافرون: 6( »ِدین« به معنای »جزا« معمواًل با »َیوم« همراه می شود؛ مانند: )
َ
ل ( .12

.)تغابن: 12( بنُي( ُ َبالُغ الْ
ْ
ا َعیل  َرُسوِلَنا ال

َ
ْيُتْ َفِإّن

َّ
َفِإْن َتَول (  .13

14.  برای اســتاد: »َمغُضوب«، به تنهایی اســتعمال ندارد؛ زیرا فعل آن با »َعلی« متعّدی می شــود و اســم مفعول آن »َمغُضوب َعلی« است. برای سهولت در فهم، 
این کلمه به تنهایی معنا شده است.

ُسورة الفاتحة

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ١ ِمۡسِب ٱللَّ
1ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي2 ٢ ٱۡلَۡمُد لِلَّ

ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ٣ َمٰلِِك يَۡوِم ٱدّلِيِن ٤
إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي ٥
َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ٦ ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم3
َ
ِيَن أ ِصَرَٰط ٱلَّ

ٓاّلنَِي4 ٧  َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَل ٱلضَّ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
کدام است؟  کلمه َرّب  ترجمه   .1

 	ج. صاحب	 	 	ب. رروردگار	 	  أ. مهربان	

کدام است؟  میَن 
َ
کلمه العال ، معنای  احَلمُد هلِِل َرّب العاَلنَي( در آیه )  .2

 	ج. هر دو	 	 	ب. جهانیان	 	 گاهان	  أ. آ

کدام است؟  کلمه ِدين  ، معنای  يِن( ماِلِك َيوِم الّدِ در آیه )  .3

 	ج. هر دو	 	 	ب. جزا	 	  أ. آیان	

گزینه است؟  کدام  کلمه إّیاَك  ترجمه   .4

 	ج. فقط تو	 	 	ب. تو	 	  أ. از تو	

گزینه است؟  کدام  کلمه َنسَتعیُن  ترجمه   .5

 	ج. کمک خواسته ایم	 	 	ب. می ررستیم	 	  أ. کمک می خواهیم	

کدام است؟  گزینه مناسب برای جای خالی   .6

راَط امُلسَتقمَي= ما را به راه راست .................................. .« »إهِدنا الّصِ
 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. بینا کن	 	  أ. هدایت کن	

کدام است؟  معنای »مورد خشم واقع شدگان«   .7

 	ج. الَمغضوب َعَلیِهم 	 	 	ب. أنَعمَت َعَلیِهم	 	  أ. ضاّلین	

کلمه است؟  کدام  »گمراهان« معنای   .8

 	ج. ضاّلین	 	 	ب. ذاّلین	 	  أ. ظاّلین	

ب . تمرین عبارت %
ِبْسِم هَّلل( (   .1

 	ج. به نام خدای بخشنده مهربان	 	 	ب. برای خداوند متعال	 	  أ. به نام خداوند	

ِحمِي( ِن الّرَ ْحٰ الّرَ (   .2

 	ج. بخشنده مهربان	 	.ب. ]خدای[ بخشنده، مهربان است		  أ. بخشنده و مهربان	

ْمُد هلِِل( َ احلْ (   .3

 	ج. ستایش خدا را	 	 	ب. خداوند را ستایش کن	 	  أ. ستایش برای خداوند است	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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نَي( َعاَلِ
ْ
َرّبِ ال (   .4

 	ج. هر دو مورد	 	 	ب. رروردگار جهان ها	 	  أ. مالک و مدّبر جهانیان	

يِن( َماِلِك َيْوِم الّدِ (   .5

 	ج. صاحب همه آیان ها	 	 	ب. صاحب روز جزا	 	  أ. پادشاه روز دینداری	

اَك َنْسَتِعنُي( ِإّيَ اَك َنْعُبُد و ِإّيَ (   .6

  أ. تو را می ررستیم و تو به ما کمک می کنی  

 ب. تو را می ررستیم و تو را به کمک می گیریم  

 	 	ج. فقط او را می ررستیم و فقط از او استعانت می جویام 

َراَط امُلسَتِقمَي( اهِدَنا الّصِ (   .7

 	  أ. هدایت راه راست با تو است	

 	ب. ما به راه راست هدایت می شویم 	

 	 ج. ما را به راه راست هدایت کن	

هِيْم(
َ
نَعمَت َعل

َ
ِذيَن أ

َّ
ِصَراَط ال (   .8

  أ. راه کسانی که نعمت های عالی دارند	

 	ب. راه کسانی که نعمت های شان برای تو است	

 	ج. راه کسانی که نعمت دادی بر )به( ایشان	

هِيْم(
َ
هِيْم َغيِر امَلغُضوِب َعل

َ
نَعمَت َعل

َ
ِذيَن أ

َّ
ال (   .9

  أ. کسانی که نعمت تو بر آن هاست و غضب بر آن ها نیست	

 	ب. کسانی که نعمت دادی برای شان به جز ]کسانی که[ غضب شده بر آن ها	

 	ج. تنها کسانی در نعمت اند که بر آنان غضب نکرده ای	

کمک  اَك َنْسَتِعنُي( را به صورت »فقط تو را می پرستیم و فقط از تو  ِإّيَ اَك َنْعُبُد و ِإّيَ بسیاری از ترجمه های قرآن آیه )  .10

 ...................................... کنید )سؤال امتیازی(. گفته اند، علت اضافه شدن واژه »فقط« را در این ترجمه ها بررسی  می خواهیم« 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

میَن و تفاوت آن با چند ترجمه مشهور دیگر را بررسی 
َ
َرّب العال با مراجعه به ترجمه مرحوم آیة اهَّلل مشکینی، ترجمه   .11

 .................................................................................................................................................................................................................................................................. کنید )سؤال امتیازی(.

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ر قابل چاپ
غی
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انواع کلمه

آشنایی با علم صرف %

هــدف مــا از یادگیــری ادبیــات عــرب، فهم قرآن کریــم و روایات حضــرات معصومین؟مهع؟ اســت. ادبیات عرب، شــامل علوم 

متعــّددی از جملــه علم صرف و علم نحو اســت. علم صرف، ســاختار کلمــه )قبل از ورود به جمله( و تغیارات آن را بررســی 

می کند.

اســاس بخــش زبــان قــرآن در این کتــاب )جلد اول آموزش مســّبحات(، آموزش مقدماتِی بخشــی از علم صرف اســت که به 

کتاب، به آموزش مقدماتی علم نحو می رردازد. کلمه منجر می شود. زبان قرآن جلد دوم  شناخت معنا و ساختار 

تعریف فعل، اسم و حرف  %

دسته سوم:دسته دوم:دسته اول:

ِبـ = بهاهَّلل= خداَنعُبُد1= بندگی می کنیم

نَعمَت= نعمت دادی
َ
ِلـ = برایَرِحیم= مهربان2أ

 = نهِعباَدة= بندگی کردنَیعَلُم= می داند
َ

ال

ِاّیاَك= توِاهِد= هدایت کن

دســته اول: ایــن کلمــات بیانفر انجام کاری هســتند و زمان خاصی هم دارند؛ مثاًل کلمه َنعُبــُد بیانفر عبادت کردن در زمان 

کلمه ِاهِد بیانفر طلب و  ُم بیانفر حالت دانســتن در زمان حال و  َ
کلمه َیعل کلمه أنَعمَت بیانفر نعمت دادن در گذشــته،  حال، 

کلمات فعل می گویام. درخواست هدایت کردن در آینده3 است. به این گونه 

کار یا حالتی( در زمان خاصی دارد،» فعل« می گويیم� که معنای مستقلی4 )واقع شدن  کلمه ای  به 

کن بودن آن حرف است: »َنعُبُد= َنْعُبُد«. گر روی حرفی حرکتی وجود نداشت به منزله سا 1. ا
گیران سؤال شود که »مهربان«، صفت است، نه اسم، این ابهام ناشی از مفاهیم اسم و صفت در زبان فارسی است. 2. برای استاد: ممکن است برای فرا

3. در فعل امر، زمان محقق شدن آنچه انسان طلب می کند، بعد از طلب کردن است و درنتیجه زمان آینده بر آن اطالق می شود.
4. مفهوم »معنای مستقل« در تعریف دسته سوم مشخص خواهد شد.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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دســته دوم: ایــن کلمات برای نامیدن یا وصف کردن شــخص، شــیء یا خصوصیتی به کار می روند. اهَّلل نــام مبارک خداوند 

اســت؛ ماِلك برای موجودی اســت که دارنده چیزی باشــد و ِاّیاَك برای نامیدن شــخص مخاطب اســت. به این گونه کلمات 

اسم می گویام.

که معنای مستقلی )بدون زمان( دارد، »اسم« می گويیم� کلمه ای  به 

گر بفویام معنایش  کلمه ِبـ به تنهایی چه معنایی دارد؟ ا کلمات به خودی خود معنای واضحی ندارند.  دســته ســوم: این 

»با« یا »به« است دوباره سؤال می کنیم، با چه؟ به چه چیزی؟ معنای این کلمات کنار کلمات دیفر مشخص می شود. وقتی 

می گویام ِبســِم اهَّلل معنای ِبـ فهمیده می شــود. اصطالحًا گفته می شود این دسته از کلمات معنای مستقلی ندارند، برخالف 

کلمات حرف می گویام. کلمه دیفری وابسته نیست و مستقل هستند. به این گونه  فعل و اسم که معنای شان به 

که معنای مستقلی ندارد، »حرف«1 می گويیم� کلمه ای  به 

کلمه ای )فعل، اسم یا حرف( است؟  ِمیَن چه نوع 
َ
َعال

ْ
سؤال: َرّبِ ال

ِمیَن اســت و تقســیم بندی بیان شــده در ایــن درس مربوط به 
َ
، الـ و َعال ِمیــَن ترکیبی از ســه کلمه َرّبِ

َ
َعال

ْ
جــواب: عبــارت َرّبِ ال

کلمه تشکیل شده اند. کلمات مفرد است نه ترکیباتی که از چند 

نَعمَت، فتحه و درَنعُبُد، ضّمه اســت؛ اما 
َ
توجــه: حرکــِت حرِف آخِر افعال، غالبًا، مشــخص اســت؛ بــرای مثال حرکت آخــر در أ

حرکت حرف آخر اســامی، معمواًل متغّیر اســت و براســاس نقش آن ها در جمله، مشــخص می شود. به حرکت آخر َرّب در آیات 

زیر، توجه کنید:

َ َربَّ الْعالَمنَي )مائده:28( خاُف اللَّ
َ
إِّنِ أ  أ. 

ِ َربِّ الَْعالَِمنيَ  )حمد:1( اْلَْمُد لِلَّ  ب. 

ِ َشٍء )أنعام:164(
ُهَو َربُّ ُكّ  ج. 

که حرکت آخر آن ها در جمله مشخص می شود، در لغات درس، بدون حرکت آخر ذکر شده اند.2 از این رو، اسم هایی 

تشخیص فعل، اسم و حرف %

برای شناخت و فهم معنای کلمات قرآن کریم، ابتدا الزم است نوع کلمه، اعم از فعل، اسم یا حرف را تشخیص دهیم و پس 

کلمه براســاس  که در درس های آینده فرا می گیریم معنای آن ها را به دســت آوریم. راه اول تشــخیص نوع  از آن با معلوماتی 

کلمه »َحمد= ستایش« معنای مستقلی دارد، پس حرف نیست و معنایش هم زمان  معنای آن است؛ برای مثال می گویام 

خاصی ندارد؛ در نتیجه اسم است.

1. این حروف با حروف الفبای عربی )أ ـ ب ـ ت ـ ث...( متفاوت است. به حروف الفبا، حروف مبانی و به این حروف، حروف معانی گفته می شود.
اَك«. 2. بیشتر بدانیم: حرکت حرف آخر در برخی اسم ها، قبل و بعد از ورود به جمله، ثابت و مشخص است؛ مانند: »إّیَ

ر قابل چاپ
غی
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کلمــه، براســاس عالئم اســت. ایــن راه در جایی که معنــا را ندانیم مفید اســت، برخــی از این عالئم1  راه دوم تشــخیص نــوع 

عبارت اند از:

عالئم فعل
ْيُكْم( )صّف: 5(.

َ
 اهَّلِل ِإل

ُ
ّنِ َرُســول

َ
ُموَن أ

َ
ْعل َقد ّتَ ُموَن در )

َ
م در ابتدای آن؛ ماننــد: َتعل َ

دو ل
َ
وارد شــدن بعضــی حــروف، از جمله: ق

عالئم اسم
نَي( )حمد: 1(. َعاَلِ

ْ
ْمُد هَّلِل َرّبِ ال َ احلْ کلمه ای الف و الم بیاید، اسم است؛ مانند: الَحمد در ) گر اول  الف و الم: ا  .1

يِن( )حمد: 4(. َماِلِك َيْوِم الّدِ کلمه ای جّر )کسره( بفیرد، اسم است؛ مانند: َماِلك در ) گر آخر  جّر: ا  .2

َحٌد( )توحید: 1(.
َ
 ُهَو اهَّلُل أ

ْ
ُقل َحٌد در )

َ
کلمه ای تنوین2 بیاید، اسم است؛ مانند: أ گر آخر  تنوین: ا  .3

نَي(  ِ
ّ
ال

َ
هِيْم َواَل الّض

َ
َغيِر امَلغُضوِب َعل ( یَن در  ِ

ّ
گر کلمه ای مثّنٰی یا جمع باشــد، اســم است؛ مانند: الضال جمع و مثّنٰی: ا  .4

)حمد7(.

يِن( )حمد: 4(. َماِلِك َيْوِم الّدِ کلمه ای مضاف واقع شود؛ اسم است؛ مانند: َيْوم در ) گر  اضافه: ا  .5

عالئم حرف
عالمت حرف، نپذیرفتن عالئم فعل و اسم است.

1. برای استاد: آشنایی با مفاهیم جمع و اضافه برای شناخت این عالئم الزم است، شما می توانید این مفاهیم را به صورت اجمالی و در قالب مثال بیان کنید.
ـُ « در نظر می گیریم. ـ ـِ ـــ ــ « را مشابه »ـَ ـٌ ـــ ـٍ ـــ ـً کنی )ْن( است که آخر کلمه تلفظ شده اما نوشته نمی شود. در این کتاب حرکات »ـ 2. بیشتر بدانیم: تنوین، نون سا

ر قابل چاپ
غی
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15 سوره مبارک حمد

تمرین زبان قرآن
در جدول زیر، نوع کلمه )فعل، اسم یا حرف( و عالمت ظاهری آن را مشخص کنید )در برخی عالئم از استاد کمک بفیرید(  .1

عالمتحرفاسمفعلکلمهش

٭ِبـ1

ِاْسم2

َرِحیم3

َحْمد4

٭ِلـ5

ِمیَن6
َ
َعال

٭َماِلك7

َیْوم8

ِدین9

اَك10 ٭ِإّیَ

٭َنْعُبُد11

َنْسَتِعیُن12

٭ِاْهِد13

َنا14

ِصَراط15

ُمْسَتِقیم16

ْنَعمَت17
َ
٭أ

ي18
َ
َعل

َمْغُضوب19

َو20

ِین21
ّ
َضال

 

ر قابل چاپ
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معارف سوره حمد

فضیلت سوره %
که خداوند متعال به ایشان خطاب می فرماید: »به اّمت تو گنجی از گنج های عرشم  کرم؟ص؟ می خوانیم  در روایتی از راامبر ا

که آن سوره فاتحة الکتاب است.«1 کرده ام  را عطا 

نقشه سوره %
کلی تقسیم می شود: آیه اول با نام خداوند آغاز می گردد و بعد از آن، سوره به دو بخش 

بخش اول شامل آیه های دوم تا چهارم بوده و معرفی خداوند را دربر دارد؛ حمد و رحمت الهی و مالکیت روز جزا در این آیات 

ح شده است. مطر

که پس از اعالم بندگی و طلب کمک، درخواست هدایت به راه مستقیم داریم. بخش دوم زبان ما بندگان با خداست 

سوره مبارکۀ حمد

دوم تا چهارم: بیان اوصاف خداوند

ششم تا هفتم: درخواست هدایتپنجم:  اعالم بندگی

پنجم تا هفتم: صحبت با خداونداول: شروع با نام خدا

بیان سوره %
همیشه اولین سخن از اهمیت فراوانی برخوردار است. خداوند متعال، کتابش را با این سوره افتتاح کرده است و ما هم نماز 

و سخن با خدا را، با این سوره شروع می کنیم.

»اهَّلل« دربرگیرنــده تمــام صفــات خداوند اســت که پس از آن، دو صفــت »َرحَمان« و »َرحیم« آمده تا به طــور خاص به این دو 

گیر اســت و مؤمنان و کافران از آن بهره می گیرند.  صفت توجه شــود. رحمان به »رحمت گســترده خداوند« اشــاره دارد که فرا

نعمت هایی همچون خورشید و باران یا فراتر از آن ها نعمت انبیای الهی و کتب آسمانی مظهر رحمانیت خداوند هستند که 

همه انسان ها و حتی سایر موجودات از آن ها استفاده می کنند.

رحیم به معنای »رحمت خاص خداوند« اســت که فقط شــامل مؤمنان می شــود. افرادی که به درســتی از رحمانیت خداوند 

کمال  گسترده خداوند برای رشد و  که از رحمت  کسانی هستند  استفاده نکنند به رحمت خاص خداوند نمی رسند. مؤمنان 

که رحیمیت خداوند هم شامل آن ها شود. گرفته اند  کرده و در راهی قرار  خود استفاده 

قرآن کریم از بزرگ ترین نشانه های رحمت گسترده خداوند است که برای هدایت همه مردم نازل شده است؛ از این رو قرائت 

ُکُنوِز َعرشي فاِتحَة الکتاِب.« )تفسیر نورالثقلین، ج1، ص 4(. َکنًزا ِمن  َتك  1. »و أعَطیُت أّمَ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ِن  ْحـَ ِبْسِم اهَّلِل الّرَ کرده، توفیق عمل به سوره و کسب رحیمیت او را خواستاریم ) هرسوره را با استعانت از خداوند رحمان آغاز 

. ِحمِي( الّرَ
با نفرش به جهان شــففت انفیز، زبان به ســتایش بازمی شود، دوباره نیک می نفریم؛ هرچه ستایش هست برای خداست؛ 

. نَي( َعاَلِ
ْ
ْمُد هَّلِل َرّبِ ال َ احلْ که ررورش دهنده و رشددهنده تمام موجودات است ) همان خدایی 

کرده و  که از این رحمت رحمانّیه استفاده  کشیده شده و خوشا به حال بندگانی  دست رحمت رحمانّیه او بر همه موجودات 

. ِحمِي( ْحـِن الّرَ الّرَ به رحمت خاص و رحیمّیه او رسیده اند )

او مالک واقعی روز قیامت اســت؛ درحقیقت، فقط او مالک دنیا و آخرت اســت. در دنیا برخی بندگانش فراموش کرده اند که 

که روز اعطای جزای نیک و بد است، برای همفان روشن می شود که مالک اصلی،  خداوند، مالک اصلی است. در قیامت، 

. يِن( َمـاِلِك َيْوِم الّدِ کیست )

چنیــن خدایــی داریــم! خــود را به رحمتفــری معرفی کرده و تکامــل ما را به عهده گرفته و جزای آخرت ما به دســت اوســت. 

می خواهم مستقیم با چنین خدایی صحبت کنم...

کار می کنیم و با همه وجود بندگی تو را فریاد می زنیم. ما در  خدایا! می دانیم که منشأ تمام مهربانی هایی؛ پس فقط برای تو 

. اَك َنْسَتِعنُي( ِإّيَ اَك َنْعُبُد و ِإّيَ مسیر بندگی، محتاج کمکیم و فقط از تو کمک می خواهیم )

َراَط  اهِدَنا الّصِ بندگی کردن و کمک خواســتن از من، دســتفیری و هدایت هم از تو. من را به راه راســت و دور از کجی ها ببر )

. امُلسَتِقمَي(
راه مســتقیم، همان راهی اســت که بندگان خوبت در آن قرار دارند و نعمت های تو بر ایشــان معلوم اســت؛ پس مرا با ایشــان 

همراه کن.

خدایا! از مســلک دشــمنانت و کســانی که مردم را به گمراهی می کشــند به تو پناه می برم، اینها مورد غضب تو هســتند. از تو 

می خواهــم مــرا از غافــالن گمــراه قرار ندهی؛ البته اینان غضب شــده نیســتند، اما راه بندگــی را گم کرده اند و با تــو کار ندارند 

. نَي( ِ
ّ
ال

َ
هِيْم َواَل الّض

َ
هِيْم َغيِر امَلغُضوِب َعل

َ
نَعمَت َعل

َ
ِذيَن أ

َّ
ِصَراَط ال ر قابل چاپ)

غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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جدید %
َحد: یکتا، یفانه، )هیچ( کس.5

َ
: بفو ُهــَو: او، آن أ

ْ
ــل

ُ
1� ق

2� َصَمد: بی نیاز، مقصود.

ُد: 
َ
ــم: )حــرف نفــی( َیـــِلُد: می زایــد، تولیــد می کنــد6 ُيول

َ
3� ل

کســی از  م َیـــِلْد: نزایاده، 
َ
زائیده می شــود، توّلد می یابد ل

ْد: زایاده نشــده، تولد نیافته.
َ
م ُيول

َ
او متوّلد نشــده ل

م َیُکْن:8 نیست،9 نبود.
َ
و:7 همتا، همانند ل

ُ
4� َیُکوُن: هست، است؛ ـــُه ـــِه: او، آن، ـــش ُکف

برای استاد: طبق نظر مشهور، »ُهَو« ضمیر شأن است )ر.ک: مستندات ترجمه قرآن، ص 794(؛ اما برای سهولت در آموزش، آن را به صورت »او« ترجمه می کنیم. در   .1
جلد دوم، ترجمه این آیه، بحث می شود.

ُه«.
َ
ـ« نوشته می شود؛ مانند: »ل

َ
گاه حرف »لـِ« که به معنای »برای« است به صورت »ل  .2

رًضا و َحَسًنا. )ر.ک: معجم اإلعراب و اإلمالء، ص 20(
َ

ًوا، ق
ُ

معمواًل به آخر اسمی که تنوین نصب دارد، یک »الف« اضافه می شود؛ مانند: ُکف  .3
َحُد« نوشته شده است.

َ
َحٌد« است که برای نشان دان وجوب قلب در حالت اتصال به بعد به شکل »أ

َ
کلمه »أ اصل   .4

َحد« در جمله های منفی، معمواًل معنای »هیچ کس« دارد؛ مانند آیه آخر سوره مبارک توحید. )ر.ک: قاموس، ج 1، ص 34(
َ
کلمه »أ  .5

کلمه »أحد« در آیه اول و آخر سوره توحید، جناس دارند. برای استاد:   

6. برای استاد: برگرفته از ترجمه روان جاوید نوشته محمد ثقفی تهرانی.
کار می رود؛  و« به 

ْ
کرده به صورت »ُکف کلمه در فارسی، تغیار  ؤ« نیز خوانده می شود )قاموس قرآن، ج 6، ص 121( این 

ُ
ؤ« و »ُکف

ْ
و« به صورت »ُکف

ُ
7. بیشتر بدانیم: کلمه »ُکف

برای مثال می گویام: »زن و شوهر باید کفو یکدیفر باشند«.
م َیُکن« تبدیل شده است. علت این تغیار در درس های بعد گفته خواهد شد.

َ
م یُکوُن« بوده که به »ل

َ
8. در اصل »ل

ع، معنای آن را ماضــی می کند؛ اما با توجه بــه اینکه این فعل، در وصــف خداوند متعال بــه کار رفته، ترجمه آن  ــم« بــر ســر فعل مضــار
َ
9. بــرای اســتاد: آمــدن »ل

به صورت »نیست« بهتر است.

ُسورة االخالص

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
يَِلۡ  لَۡم  َمُد ٢  ٱلصَّ ٱللَّـُه  َحٌد ١ 

َ
أ  ُ ُهَو1 ٱللَّ قُۡل 

َحُدۢ 4 ٤ 
َ
ُۥ2 ُكُفًوا 3 أ َولَۡم يُودَلۡ ٣ َولَۡم يَُكن لَّ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
کدام نیست؟  ترجمه َصَمد   .1

 	ج. مقصود	 	 	ب. بی نیاز	 	  أ. بی همتا	

گزینه معنای نفی ندارد؟  کدام   .2

 	ج. َلم	 	 	ب. لـِ	 	  أ. ال	

گزینه معنای متفاوتی دارد؟  کدام   .3

 	ج. هُ	 	 	ب. ُهم	 	  أ. ُهوَ	

 أَحٌد= هیچ کس برای او ......................................... نیست«
ً
ُكُفوا ُه 

َ
کنید؟ »َل َيُكن ل گزینه مناسب را برای جای خالی انتخاب   .4

 	ج. همکار	 	 	ب. شریک	 	  أ. همتا	

کدام است؟  معنای درست أَحد در آیه زیر   .5

 أَحٌد(
ً
ُكُفوا ُه 

َ
َو َل َيُكن ل (        

 	ج. هر دو	 	 	ب. هیچ کس	 	  أ. یکتا	

ب . تمرین عبارت %
َحٌد(

َ
ُهَو اهَّلل أ (   .1

 	ج. خداِی او، یفانه است	 	 	ب. او به تنهایی خداست	 	  أ. او خدای یکتاست	

َمُد( اهَّلل الّصَ (   .2

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. خداوند مقصود ]همه موجودات[ است	 	  أ. خداوند بی نیاز است 

َلْ َيِلْد( (   .3

 	ج. نزایاده است	 	 	ب. هرگز نمی زاید	 	  أ. زایاده نشده است	

ْد(
َ
َلْ ُيول (   .4

 	ج. َوَلدی )فرزندی( ندارد	 	 	ب. کسی از او متوّلد نشده است	 	  أ. زایاده نشده است	

1 َحٌد(
َ
ُكُفًوا أ ُه 

َّ
َلْ َيُكن ل (   .5

	 	ب. نیست برای او همتا، او یکتاست	 	  أ. به غیر او، کسی ]برای بندگانش[ کافی نیست	

 	ج. نیست برایش همتا، کسی	

ًوا« و در ابتدای جمله، ترجمه کنید.
ُ

َحد« را قبل از »ُکف
َ
1. می توانید »أ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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کلمات هم خانواده و هم وزن
کلمات هم خانواده %

کلمات دسته دوم و سوم چطور؟  کلمات دسته اول می بینید؟ بین  کنید. چه شباهتی بین  کلمات زیر توجه  به 

دسته سوم:دسته دوم:دسته اول:

آزمایشدانابخشنده

آزموندانشبخشودگی

آزمایشفاهکاردانبخشایش

»بخــش« در کلمــات دســته اول و »دان« و »آزم« در دســته های دوم و ســوم تکــرار شــده اند. کلمات هر دســته را هم خانواده 
می نامیم.

در زبــان عربــی نیــز کلمات هم خانواده وجود دارد. َرحَمة، َرحَمان و َرحیم هم خانواده هســتند و حروف »رحم« در آن ها تکرار 
که به آن ها حروف اصلی می گویام. شده است 

کلمات هم جنس تکرار می شوند، »ریشه یا حروف اصلی« می گويیم� که در تمام  به حروفی 

کلمه، »حروف زائد« می گويیم� به حروِف غیر از حروف اصلی 

کنید. کلمات هم جنس آمده اند. به حروف اصلی و زائد هر دسته توجه  در جدول زیر، سه دسته از 

زائداصلیدسته سومزائداصلیدسته دومحروف زائدحروف اصلیدسته اول

َرحَمة

رحم

َعاَلمینة

علم

ُکبَرٰیا ـــ ی ـــ ن

کبر

ٰی )ا(

ر1اعاِلما ـــ نَرحَمان م ـــ ت ـــ بُمَتَکّبِ

یَکِبیریَعِلیمیَرِحیم

حــروف اصلــی کلمه، غالبًا ســه حرف اســت؛ کلماتی هم وجود دارند که 4 یــا 5 حرف اصلی دارند؛ مانند ُيَوســِوُس که از چهار 

حرف اصلی »وسوس« تشکیل شده است.تشخیص حروف اصلی از زائد، قاعده مشخصی ندارد و یکی از راه های یافتن آن، 

استفاده از لغتنامه ها است.

ر= ُمَتَکبِبر«. 1. حرف مشّدد به منزله دو حرف حساب می شود: »ُمَتَکّبِ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



درس دوم22

کلمات هم وزن %
در جــدول قبــل، بــه کلمات ردیــف آخر توجه کنید: َرِحیم، َعِلیم و َکِبیر. این کلمات با وزن و آهنگ یکســانی تلفظ می شــوند؛ 

هرچنــد حــروف اصلــی آن ها متفاوت اســت، حــروف زائد و حرکات حروف در آن ها یکســان اســت و اصطالحًا بــه این کلمات 

هم وزن می گویام.

که حرکات حروف و حروف زائد در آن ها یکسان باشد، »کلمات هم وزن« گويیم� کلماتی  به 

کلمات هم وزن را تشکیل می دهند. کلمات جدول زیر، مجموعه ای از  هردسته از 

زائداصلیدسته سوم:زائداصلیدسته دوم:حروف زائدحروف اصلیدسته اول:

یعلمَیعَلُمیخبرَخِبیراعلمعاِلم

یعملَیعَمُلیبصرَبِصیراظهرظاِهر

یجمعَیجَمُعیعلمَعِلیمابطنباِطن

کلمه % وزن 
کلمات و مقایسه آن ها با یکدیفر، از روش زیر استفاده می کنیم: برای تشخیص وزن 

حروف »ف ع ل« را به ترتیب جایفزین حروف اصلی کلمه می کنیم؛ مثاًل در کلمه ظاِهر، »ف« را به جای »ظ«، »ع« را به جای 

کلمه ظاِهر چیســت؟  گر از ما بپرســند: وزن  کلمه فاِعل تبدیل می شــود. ا کلمه ظاِهر به  »ه« و »ل« را به جای »ر« می گذاریم و 

می گویام: فاِعل.

ُ هستند.
ِعیل و دسته سوم دارای وزن َیفَعل

َ
کلمات باال دارای وزن فاِعل و دسته دوم دارای وزن ف دسته اول از 

ح نیست.1 توجه: برای حروف )مانند ِبـ، ِلـ و...(، بحث حروف اصلی و زائد و وزن مطر

ح نمی شود. 1. برای استاد: در حروف و اسامی مبنی )غیر متصّرف(، بحث »ریشه« و »وزن« مطر

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
کلمه(، ریشه و وزن آن را بنویسید. کلمه )با توجه به معنای  کلمات زیر، پس از مشخص نمودن نوع  در جدول   .1

وزنریشهحرفاسمفعلکلمهش

رحمَرحَمان1

َفعیلَرِحیم2

حمدَحْمد3

ِمین4
َ
علمَعال

َفاِعل٭َماِلك5

٭َیْوم6

ِفْعل1دین7

عبد٭َنْعُبُد8

صرط٭ِصَراط9

ْنَعمَت10
َ
نعم٭أ

َمفُعولَمْغُضوب11

َصَمد12

و13
ُ

ُکف

م14
َ
ل

کدام یک از عالئم فعل، اسم یا حرف وجود دارد؟  کلمات مشخص شده،  در   .2

. )توحید: 4( َحٌد(
َ
ُ ُكُفًوا أ َو لَْم يَُكن لَّ (  

عیل است؟ 
َ
کلمه اش بر وزن ف چند آیه از سوره مبارک تغابن، آخرین   .3

کنید، چرا عبارت اول را به صورت »بخشندۀ مهربان« و عبارت دوم را در  َمُد توجه  ِحیِم و اهَّلُل الّصَ ْحٰمِن الّرَ به دو عبارت الّرَ  .4

کردیم؟ )امتیازی( قالب یک جمله و به صورت »خداوند بی نیاز است« ترجمه 

ــ ا« را به صورت مّدی و به ترتیب به شکل »او«، »ای« و »ـآ« تلفظ می کنند؛ مثاًل در فارسی کلمات »ِدْین« و »دین« معانی  ـَ ـ ْی« و »ــ ـِ ــ ْو« و »ــ ـُ در عربی سه حالت »ــ  .1
و تلفظ متفاوتی دارند؛ اما در عربی هر دو کلمه به صورت »دین« خوانده می شوند. گفتنی است معادل واژه »وام، بدهی« در عربی، »َدْین« است.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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معارف سوره توحید

فضیلت سوره %

َحٌد را بعد از هر 
َ
 ُهَو اهَّلُل أ

ْ
در روایتی از امام صادق؟ع؟ می خوانیم: »کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، خواندن سوره ُقل

نماز ترک نکند؛ زیرا هرکس آن را بخواند، خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او جمع می کند و خودش و پدر و مادر و فرزندانش 
را می آمرزد.«1

نقشه سوره %

ایــن ســوره در چهــار آیه به معرفی خداونــد متعال می رردازد. در آیات اول و دوم، یکتایی و بی نیازی خداوند بیان می شــود و 

ح می شود. در آیات سوم و چهارم دو عقیده شرک آلود نفی می گردد؛ به این ترتیب توحید الهی با دو اثبات و دو نفی، مطر

سوره مبارک توحید

سوم تا چهارم: نفی شرک اول تا دوم: اثبات توحید

بیان سوره2 %

اعتقاد صحیح به خداوند متعال، موجب تصحیح باورها و رفتارهای ماســت. ریشــه هر گناه در شــرک اســت؛ کسی که برای 

به دســت آوردن هوس های خود، دســت به دامن غیرخدا می شــود، دروغ می گوید، رشوه می دهد، تهمت می زند، به خودش 

ج از محدوده ای که خدا برایش مشــخص کرده غضبش را خالی کند و...، درحقیقت همه مشــکالتش،  اجــازه می دهــد خــار

ریشه در شرک دارد.

کند. این معرفی نامه  کرم؟ص؟ دستور داده می شود تا خداوند را به مردم معرفی  ْ آغاز می گردد؛ یعنی به راامبر ا
ل

ُ
این سوره با ق

کوتاه و عمیق تا روز قیامت منبع شناخت خداوند است.

معرفی خداوند با احدّیت و یکتایی او آغاز می شود. خداوند یکی است و حّد و مرزی ندارد؛ حتی نمی توان خداوند دیفری در 

 . َحٌد(
َ
 ُهَو اهَّلُل أ

ْ
ُقل کرد؛ چه برسد به اینکه وجود داشته باشد ) ذهن تصور 

. َمُد( اهَّلُل الّصَ خداوند به کسی محتاج نیست و نیاز تمام موجودات را برآورده می کند )

ح شد و در آیات بعد، دو چیز از خداوند نفی می شود. در دو آیه قبل، دو شأن از خداوند متعال مطر

نیا و اآلِخرِة و َغَفَر اهَّلُل َله و ِلواِلَدیِه و ما َوَلَد.« 
ُ

ُه َمن َقرأها ُجِمع َله َخیُر الّد 1. »َمــن کاَن ُیؤمــُن بــاهَّلِل و الَیــوِم اآلخــِر فال َیَدع أن یقَرأ في ُدُبر الَفریضَة بقل هو اهَّلل أَحٌد فإّنَ
)البرهان ج 5، ص 793(

2. در معارف سور مبارک توحید، فلق و ناس، اقتباس ها و برداشت هایی از کتاب »فهم زبان قرآن« صورت گرفته است.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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چیزی از او متولد نشده است، او نسل و امتدادی ندارد؛ بلکه خود، انتهای همه چیز است.او از کسی متولد نشده و از جایی ظهور 

. ْد(
َ
َلْ َيِلْد َو َلْ ُيول نکرده است. او خود، آغاز همه چیز است؛ همچنین هیچ شریکی در طول خداوند و قبل و بعد از او نیست )

 هیچ کــس، همتــای او نیســت؛ همه موجودات مخلوقات او هســتند و تحت قدرت او، به هســتی خــود ادامه می دهند. هیچ 

. َحٌد(
َ
ُكُفًوا أ ُه 

َّ
َو َلْ َيُكن ل شریکی در عرض او وجود ندارد )

این فایل، نسخه الکترونیک کتاب آموزش مسبحات است. %

 بـرای اسـتفاده از ایـن فایـل، الزم اسـت مبلـغ )شـش هـزار تومـان بـرای هـر جلـد و یـا %
ده هزار تومان برای مجموع دو جلد( به حساب زیر واریز نمایید.

و  % قـرآن  فرهنگـی  موسسـه  نـام  بـه   6037997750000797 بانکـی:  کارت  شـماره 
وحـی تابعـان  صبـاح  عتـرت؟مهع؟ 

بـرای اطـاع از شـرایط و قوانیـن اسـتفاده از ایـن فایـل، بـا مراجعـه بـه انتهـای فایـل،  %
کنیـد. را مطالعـه  الکترونیـک  کتـاب  از  اسـتفاده  راهنمـای  پیوسـت 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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آشنا %

کافر. کافران، افراد  َکاِفُروَن:   �1

3� َعاِبُدوَن: عبادت کنندگان، ررستش کنندگان.

4� َعاِبد: عبادت کننده، ررستش کننده.

جدید %

َها: ای. ّيُ
َ
1� یا أ

ْعُبُد: عبادت می کنم، بندگی می کنم، می ررستم َما: آنچه 
َ
2� أ

ـــ هر چه، چه چیزی؟4 )حرف نفی(5 َتْعُبدوَن: عبادت می کنید، بندگی می کنید، می ررستید.

ْنُتْم: شما.
َ
3� أ

کردید، ررستیدید. کردید، بندگی  َنا: من َعَبدُتم: عبادت 
َ
4� أ

ُکْم: شما، ـتان ی6: من، ـم.  �6

کنید. نا«، در حالت وصل خوانده نمی شود و در حالت وقف خوانده می شود. به حرکت باالی این الف در رسم الخط عثمان ٰطه توجه 
َ
الف در »أ  .1

ـ« برای نشان دادن »ادغام تجویدی« است. این ادغام با ادغامی که در آینده می آموزیم تفاوت هایی دارد.
ُ
کلمه »َعَبْدُتم« است و تشدیِد »ّت اصل این    .2

که »ی« آن حذف و کسره آخر )ِدیِن(، جایفزین آن شده است. »ِدیِن« در اصل، »ِدیِنی« بوده    .3
. )حدید: 8( ُكْم( ّبِ  َيْدُعوُكْم ِلُتْؤِمُنوا ِبَر

ُ
ُسول  ُتْؤِمُنوَن ِباهّلِل َوالّرَ

َ
ُكْم ل

َ
َوَما ل ( .4

. )تغابن: 11(  ِبِإْذِن اهّلِل(
َّ

ِصيَبٍة ِإل َصاَب ِمن ّمُ
َ
َما أ ( .5

کاربرد دارد؛ »ْی« یا »َی«. 6. این »ی« به دو شکل 

ُسورة الکافرون

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
ۡعُبُد َما َتۡعُبُدوَن ٢ 

َ
َهــا ٱۡلَكٰفُِروَن ١ َلٓ أ يُّ

َ
أ قُۡل َيٰٓ

ۡم 2 ٤  ا َعَبدتُّ نَا۠ 1 َعبِٞد مَّ
َ
ۡعُبُد ٣ َوَلٓ أ

َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
َوَلٓ أ

ۡعُبُد ٥ لَُكۡم دِيُنُكۡم َوِلَ دِيِن 3 ٦
َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
َوَلٓ أ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
گزینه متفاوت است(؟  کدام  کننده« متفاوتی دارد )فاعل »پرستیدن« در  گزینه »پرستش  کدام   .1

 	ج. َعَبدُتمْ	 	 	ب. َتعُبدونَ	 	  أ. أعُبدُ	

گزینه در زبان فارسی به معنای »من« نیست؟  کدام   .2

 	ج. ی	 	 	ب. أنُتم	 	  أ. أنا	

ب . تمرین عبارت %
وَن( َكاِفُر

ْ
ا ال َ ّيُ

َ
 َيا أ

ْ
ُقل (   .1

	 	ب. با کسانی که کافر هستند، گفت وگو کن	 	 کافر	  أ. بفو: ای مردان 

 کافر	 	ج. بفو: ای افراد 

ْعُبُد َما َتْعُبُدوَن(
َ
اَل أ (   .2

	 	ب. هرگز عبادت نمی کنم، معبودان شما را	 	  أ. مانند بندگی کردن شما، بندگی نمی کنم	

 	ج. ررستش نمی کنم آنچه می ررستید	

ْعُبُد(
َ
نُتْ َعاِبُدوَن َما أ

َ
َو اَل أ (   .3

   ب. و شما ررستش می کردید آنچه را من می ررستم			أ. و شما بنده ]خدا[ اید همان طور که من بنده ام 

 	ج. و شما ررستش کننده آنچه من می ررستم، نیستید	

) ا َعَبدُتْ َنا َعاِبٌد ّمَ
َ
َواَل أ (   .4

 ب. و من بنده ای از بندگان آنچه می ررستیدید، نیستم			 أ. و نه من عبادت کننده ام ]برای[ آنچه ررستیدید 

ج. هرگز معبودان )بتان( شما را ررستش نخواهم کرد	

ُكْم ِديُنُكْم(
َ
ل (   .5

	 	ب. برای شماست دین تان	 	  أ. ]مسئولیت[ دین شما با خودتان است	

 	ج. جزای شما، برای خودتان	

ِلَی ِديِن )ِديِن(( (   .6

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. برای من است، دین من	 	  أ. دین )واقعی(، از آِن من است	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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اسم مذکر و مؤّنث

تعریف اسم مذکر و مؤنث %
کنید: »این شخص باایمان است«. به این جمله توجه 

آیا از جمله باال، می توان فهمید شــخص باایمان، مرد اســت یا زن؟ خیر! در زبان فارســی، در بســیاری از موارد، بین اســامی و 

صفات مذکر و مؤّنث تفاوت وجود ندارد؛ اما در زبان عربی بین اســامی مذکر و مؤنث، تفاوت هایی وجود دارد؛ به مثال های 

زیر توجه کنید:

ُمؤِمن )مرد باایمان(، صاِلح )مرد شایسته(، َرُجل )مرد(، َجَمل )شتر نر(  •

ة )شتر ماده( َ
ة )زن(، َناق

َ
ُمؤِمَنة )زن باایمان(، صاِلَحة )زن شایسته(، ِامَرأ  •

ر می گویام.
َ
ّک

َ
که به آن ها، اسم ُمذ کار می رود  گروه اول برای جنس نر از انسان یا حیوان به  اسامی 

ث می گویام.
َ
که به آن ها، اسم ُمَؤّن کار می رود  گروه دوم برای جنس ماده از انسان یا حیوان به  اسامی 

توجه: تقســیم مذکر و مؤنث در عربی، به مذکر و مؤنث حقیقی از انســان و حیوان محدود نیســت؛ بلکه بســیاری از اشیا هم 

َمر= ماه« مذکر است.
َ
رض= زمین« مؤنث و »ق

َ
مجازًا، مذکر یا مؤنث فرض می شوند؛ برای مثال »أ

عالئم تأنیث %
کلمه )عالمت لفظی( وجود دارد؟  سؤال: آیا برای تشخیص تذکیر و تأنیث، غیر از بررسی معنا، عالمت ظاهری در 

کلمه اند. عالئم  جواب: اسم مذکر عالمتی ندارد اما چند عالمت تأنیث وجود دارد که غالبًا )نه همیشه!( نشان مؤنث بودن 

تأنیث عبارت اند از:

که به آخر اسم ملحق می شود. »ـة«: تاء   .1

»ٰی«: الف مقصوره )الف کوچکی که بر کرسّی یاء نوشته می شود( که به آخر اسم ملحق می شود؛ مانند: ِذکرٰی، ُکبَرٰی.  .2

که به آخر اسم ملحق می شود؛ مانند: َزَکرّیاء، »َبیضاء= سفید«. »اء«: الف ممدوده   .3

ه= معبود« عالمت تأنیث 
ٰ
کلمه ای مانند »إل کلمه می آید، تفاوت دارد؛ ازاین رو  که در آخر  گرد )ة( با حرف هاء )ه(  توجه: تاء 

ندارد.

انواع مذکر و مؤنث %
کــه تمــام اســامی از نظر معنــا )اعم از حقیقی یا مجازی(، به دو دســته مذکر و مؤنث تقســیم می شــوند؛ همچنین  دانســتیم 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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می توان اســامی را از نظر لفظ به دو دســته بدون عالمت تأنیث یا با عالمت تأنیث تقســیم کرد. جدول زیر، انواع اســم را با 

توجه به این دو تقسیم بندی نشان می دهد:

لفظ

با عالمت تأنیثبدون عالمت تأنیث

معنا
مؤنث لفظیمذّکرمذکر

ــ معنویمؤنث معنویمؤنث مؤنث لفظیـ 

َمر و ِصراط.
َ
حَمد، ُمؤِمن، ق

َ
که عالمت تأنیث ندارد؛ مانند: أ مذّکر: اسم مذکری 

مؤنث لفظی: اسم مذکری که عالمت تأنیث دارد. عالمت تأنیث لفظی در این کلمات، نشان از معنای مؤنث نبوده و معانی 

َمة1= بسیاربسیار دانا«.
ّ

کلمات، معامله مذکر می شود؛ مانند: َزَکرّیاء، َطلَحة و »َعال دیفری دارد. در جمله با این 

س= جــان، خود« و 
ْ

رض=زمین«، »َید= دســت«، »َنف
َ
کــه عالمت تأنیث نــدارد؛ مانند: َمرَيــم، »أ مؤنــث معنــوی: اســم مؤنثی 

»ُرُسل= رسوالن«.

ة=زن«، »َصحَراء= بیابان خشــک«، ِتَجاَرة.
َ
اِطَمة، »ِامَرأ

َ
که عالمت تأنیث دارد؛ مانند: ف مؤنث لفظی ـــ معنوی: اســم مؤنثی 

کاربردن  توجه: رفتار با اسم مذکر و مؤنث، در جمله متفاوت است؛ به این معنا که ضمیر، اسم اشاره، نحوه جمع بستن، به 

که  فعل و صفت و... برای اسامی مؤنث )مؤنث معنوی و مؤنث لفظی ـــ معنوی( و مذکر )مذکر و مؤنث لفظی( تفاوت دارند 

گفته خواهد شد.

سؤال: با توجه به اینکه مؤنث معنوی، هیچ یک از عالئم تأنیث را ندارد، راه تشخیص آن چیست؟ 

کرد: جواب: می توان از یکی از روش های زیر، برای تشخیص مؤنث معنوی استفاده 

مؤنث معنوی علی رغم اینکه عالمت تأنیث ندارد، جمله با آن، غالبًا معامله مؤنث می شود.  •
برخی اسامی به صورت قاعده مند مؤنث معنوی هستند.2  •

درنهایت می توان به لغتنامه مراجعه کرد.  •

ة« نیز همین طور است. 
َ
اث

َّ
1. برای استاد: »ـة« در این کلمه معنای مبالغه دارد و این کلمه برای مذّکر و مؤّنث استفاده می شود. برخی بر این باورند که »ـة« در »َنف

)ر.ک: ترجمه بهرام رور، سوره مبارک فلق(

برخی اقسام مؤنث معنوی عبارت اند از:  .2
خت«.

ُ
ّم، أ

ُ
أ.  برخی اسامی زنان و برخی اسامی مختص به زنان؛ مانند: »َزیَنب، َمرَیم« و »أ
. )حدید: 5(  اهّلِل ُتْرَجُع الُموُر(

َ
ِإل ْمر« در آیه )

َ
ُمور: ج أ

ُ
ب. جمع های مکّسر؛ مانند: »أ

. )صّف: 12( ا الهَناُر( ِتَ
َ

ِری ِمن ت
َ

اٍت ت َجّنَ ة«: در آیه )
َ
ات: ج َجّن

َ
ت. جمع های مؤنث سالم؛ مانند: »َجّن

. )مائدة: 64( ٌة(
َ
ول

ُ
وُد َيُد اهّلِل َمْغل َيُ

ْ
ِت ال

َ
َو قال ث. اعضای زوج انسان؛ مانند: »َید«: در آیه )

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
که حروف اصلی آن ها »عبد« است بنویسید. کافرون، افعال و اسم هایی را  با توجه به آیات سوره مبارک   .1

کنید. کلمات جدول زیر را مشخص  مذکر و مؤنث بودن   .2

کلمهش
مؤنثمذّکر

ــ معنویمؤ معنویمؤ لفظیمذّکر مؤ لفظیـ 

٭ُرُسل1
حَمد؟ص؟ 2

َ
٭أ

َزَکِرّیاء3

ه4
َ
إل

ماِلك5

ة )زن جادوگر(6
َ
اث

ّ
َنف

َید7

کلمه )با توجه به معنا(، ریشه و وزن آن را بنویسید. کردن نوع  در جدول زیر، پس از مشخص   .3

وزنریشهحرفاسمفعلکلمهش

ْعُبُد1
َ
عبدأ

عبدَتْعُبدوَن2

عبدَعَبدُتم3

َکاِفُروَن4

عبدَعاِبُدوَن5

عبدَعاِبد6

کنید. کلمات سؤال قبل بررسی  عالئم فعل، اسم و حرف را در   .4

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



درس سوم32

کافرون معارف سوره 

فضیلت سوره %

کافرون را بخواند، گویی ربع قرآن را خوانده و شیاطین طغیانفر از او دور می شوند  کرم؟ص؟ می فرماید: »کسی که سوره  راامبر ا
ک می گردد و از دلهره روز قیامت در امان خواهد بود.«1 و از شرک پا

نقشه سوره %

که شامل  گفته می شود  کافران  کافران مورد خطاب قرار می گیرند. در آیات دوم تا انتهای سوره، راام خداوند به  در آیه اول، 

کافران  کرم؟ص؟ و  کی میان معبود راامبر ا که شامل آیات دوم تا پنجم است ـــ هرگونه اشترا دو قسمت است: در قسمت اول ـــ 

کافران اعالم می گردد. که در آیه ششم آمده عدم سازش دین اسالم با آیان مشرکان و  نفی می شود و در قسمت دوم 

کافرون سوره مبارک 

کافران دوم تا ششم: ابالغ راام به  کافران اول: خطاب دادن 

کافراندوم تا پنجم: تفاوت در عبادت و معبود ششم: اعالم عدم سازش دین راامبر؟ص؟ با دین 

بیان سوره %

کنون به بازار شــرک و خرافه تبدیل شــده است و مشرکان خدایان  ســرزمین وحی، که روزی مرکز تبلیغ دین ابراهیمی بوده، ا

که به  گمان خود، هم بنده اهَّلل هســتند و هم بنده بت ها. درحقیقت مشــرکانی  ســاختفی را شــریک اهَّلل می دانند. آن ها به 

یفانفی اهَّلل اعتقاد ندارند، هیچ اعتقادی به اهَّلل ندارند؛ چرا که اعتقاد به خداوند بدون وحدانیت و یفانفی او، امری خیالی 

و دور از واقعیت است.

کند. مشرکان، تمام هستی خود را  در این شرایط، راامبری از نسل ابراهیم خلیل؟ع؟ برانفیخته شده تا دین خالص را برپا 

در خطر می بینند و از طرفی توانایی مقابله فکری با منطق روشن راامبر؟ص؟ را ندارند.

کرم؟ص؟ است.  مشــرکان به راامبر راشــنهاد ســازش می دهند. آن ها گمان می کنند ررستش اهَّلل نقطه مشترک آن ها و راامبر ا

کرم؟ص؟ احساس نمی کنند. آن ها تفاوت چندانی میان آیان خود و دین راامبر ا

ا  َ ّيُ
َ
 َيا أ

ْ
ُقل کافر خطاب می کند ) کرم؟ص؟ به مسجدالحرام می رود و سران قریش را  کافرون نازل می شود. راامبر ا سوره مبارک 

کَبِر.« )مجمع البیان ج 10، ص 839( ِع األ رِك و ُیَعاَفٰی ِمن الَفَز  ُربَع الُقرآِن و تَباَعدْت َعنُه َمَردُة الَشیاطیِن و َبِرَء ِمَن الّشِ
َ
ما َقَرأ ها الَکاِفروَن فَکأّنَ 1. » َمن َقرأ یا أّیُ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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که خود را معتقد به اهَّلل می دانند؛ اما خداوند ررده از دل آن ها برداشته،  کافر برای مشرکان تلخ است؛ چرا  . لقب  وَن( َكاِفُر
ْ
ال

آنان را انکار کننده و روشاننده وحدانیت خدا می داند. 

من معبودان ساختفی شما را نمی ررستم. من خدای خیالی شما را، که برای اداره جهان محتاج بت هاست، بندگی نمی کنم 

. ْعُبُد َما َتْعُبُدوَن(
َ
اَل أ (

که بندگان و عبادت کنندگان خالص اهَّلل هستید. عبادت شما همراه شرک است و شما هرگز در  گمان نکنید  کافران هم  شما 

 . ْعُبُد(
َ
نُتْ َعاِبُدوَن َما أ

َ
َو اَل أ زمره عابدان واقعی خدای یفانه قرار نمی گیرید )

کرم؟ص؟ راش از رسالت، رارو آیان آن ها بوده و برای شان سؤال است:  گمان می کنند راامبر ا کافران(  مشرکان )در حقیقت 

کاری به بت های ما نداشته است! که در گذشته  کرم؟ص؟ راه خود را از ما جدا می کند؟ او  چرا راامبر ا

گذشــته خود را از آن ها جدا نموده، اعالم می کند: من هرگز ررســتش کننده آن خرافاتی  کرم؟ص؟  در مقابل این توّهم، راامبر ا

. ) ا َعَبدُتْ َنا َعاِبٌد ّمَ
َ
َو اَل أ که شما می ررستیدید، نبودم )

کنار خدا می ررستیدید. سابقه تاریک شما تصدیق  گذشته فقط خدا را بندگی می کردم درحالی که شما خیلی چیزها را  من در 

. ْعُبُد(
َ
نُتْ َعاِبُدوَن َما أ

َ
َو اَل أ می کند که هرگز ررستش کنندگان واقعی خدا نبودید )

حال که من و شما در اصل بندگی و معبود با هم تفاوت داریم، هیچ گاه نمی توانیم آیان و دین مشترکی داشته باشیم. دین 

شــما بر پایه شــرک و خرافه و دین من براســاس بندگی موحدانه خداوند تبارک و تعالی اســت. دین شما و من هیچ تناسبی با 

ُكْم ِديُنُكْم 
َ
ل هم ندارد و سازش دین من و شما قابل تصور نیست؛ پس دین شما برای خودتان و دین من هم برای خودم )

. َو ِلَی ِديِن(
کدام برداشــت از ضرب المثل »عیســٰی؟ع؟ به دین خود، موســی؟ع؟ به دین خود«  ســؤال: با توجه به آیه آخر این ســوره، 

ر قابل چاپصحیح است؟ 
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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آشنا %

2� َشّر: شّر، بدی.

جدید %

ق: ســپاده صبح، 
َ

ل
َ
: پناه می برم، پناهنده می شــوم ف

ُ
ُعــوذ

َ
3� أ

)هر چیز( شکافته شده.

ــَق: آفرید، 
َ

کید( هیچ2 َخل 2� ِمــْن: از، بعضــی،1 )زائده بــرای تأ

کرد. خلق 

َب3: هنفامی که می آید، هنفامی که 
َ
ا َوق

َ
گرفت إذ َب: آمد، فرا

َ
ا: هنفامی که، زمانی که َوق

َ
اِسق: تاریکی، شب تاریک ِإذ

َ
3� غ

فرامی گیرد.

گره ها. د: 
َ

ات: دمندگان ِفی: در، درباره4 ُعق
َ
اث

َّ
4� َنف

که( حسد می ورزد. ا َحَسَد: هنفامی که )زمانی 
َ

کرد، حسد ورزید؛ إذ کننده، حسود َحَسَد: حسادت  5� َحاِسد: حسادت 

. )تغابن: 2( ْؤِمٌن( نُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم ّمُ ِ
َ

َقُكْم ف
َ
ِذی َخل

َّ
ُهَو ال ( .1

. )حدید: 22(  ِف ِكَتاٍب(
َّ

نُفِسُكْم ِإل
َ
 ِف أ

َ
ْرِض َول

َ ْ
ِصيَبٍة ِف ال َصاَب ِمن ّمُ

َ
َما أ ( .2

َب« و »َحَسَد« آمده، معنای فعل از گذشته به آینده تغیار کرده است. توضیح بیشتر در درس های آتی خواهد آمد.
َ

ا« بر سر فعل ماضی »َوق
َ

3. چون »إذ
. )حشر: 11( َبًدا(

َ
َحًدا أ

َ
 ُنِطيُع ِفيُكْم أ

َ
َو ل ( .4

ُسورة الفلق

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
 ِ ِ َما َخلََق ٢ َوِمن َشّ ُعوُذ بَِرّبِ ٱۡلَفلَِق ١ ِمن َشّ

َ
قُۡل أ

َٰثِٰت ِف ٱۡلُعَقِد ٤  ِ ٱنلَّفَّ  َغِسٍق إَِذا َوقََب ٣ َوِمن َشّ
ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد ٥ َوِمن َشّ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
گزینه معنای »پناه می برم« است؟  کدام   .1

 عوذُ	
َ
	ج. أ 	 عیذُ	

ُ
	ب. َسأ 	 عیذُ	

ُ
 أ. أ

ق نیست؟ 
َ

ل
َ
کدام گزینه ترجمه ف  .2

 	ج. شکافته شده	 	 	ب. سرخی غروب	 	  أ. سپاده صبح	

کدام است؟  گزینه مناسب برای جای خالی  که...............«،  در »َو ِمن شّرِ غاِسٍق إذا َوَقَب= و از شر تاریکی زمانی   .3

 	ج. فرامی گیرد	 	 	ب. به وجود آید	 	  أ. نفوذ کند	

اثات است؟ 
ّ

گزینه ترجمه نف کدام   .4

 	ج. فال گیران	 	 	ب. افسونفران	 	  أ. دمندگان	

کدام است؟  گزینه مناسب برای جای خالی  که.................«،  در »و ِمن شّر حاِسٍد إذا َحَسَد= و از شر حسود زمانی   .5

 	ج. به او حسادت ورزیده شد	 	 	ب. حسادت ورزید	 	  أ. حسادت می ورزد	

ب . تمرین عبارت %
ُعوُذ(

َ
 أ

ْ
ُقل (   .1

 	ج. بفو: پناه می برم	 	 	ب. بفو: ]خدایا![ پناهم بده	 	  أ. گفت پناه آوردم	

ِق(
َ
َفل

ْ
ُعوُذ ِبَرّبِ ال

َ
أ (   .2

	 	ب. پناه من، رروردگار بامداد است	 	  أ. پناهنده می شوم به رروردگاِر سپاده صبح	

 	ج. به رروردگار بامداد، پناه ببر	

َق(
َ
ِمن َشّرِ َما َخل (   .3

 	ج. از شّر آنچه آفریده	 		 ب. شّر آفرینش در هر چه هست	 	  أ. از بدی آنچه آفریدی	

ِمن َشّرِ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب( (   .4

	 	ب. از بدی تاریکی، هنفامی که فرا می گیرد	 	 گیرنده	  أ. از شر شب فرا

 گردد	 که تیره  	ج. از بدی بامدادی 

ُعَقِد(
ْ
اَثاِت ِف ال

َ
ّف ِمن َشّرِ الّنَ (   .5

 	ج. از شّر برهم زنندگان رامان ها	 	 گره ها	 	ب. از شّر دمندگان در  	  أ. کسی که شّر را منعقد می کند	

ِمن َشّرِ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد( (   .6

	 	ب. شّر حسودانی که حسادت کردند	 	  أ. از بدی حسادت، هنفامی که حسادت می کنند	

 	ج. از شّر حسود، هنفامی که حسد می ورزد	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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اسم مفرد، مثنی و جمع
»کتاب ها را بیاور.« کنید: »کتاب را بیاور.«  به این جمالت توجه 

کتاب و در جمله دوم، منظور از »کتاب ها«، دو عدد یا بیشــتر اســت. در فارســی از  در جمله اول، منظور از »کتاب«، یک عدد 

لحاظ تعداد، دو تقســیم بیشــتر نداریم؛ مفرد یا جمع و منظورمان هم از جمع، دو عدد به باالســت. در عربی، اســم از لحاظ 

تعداد، سه قسم دارد:

کند: »ُمؤِمن: یک فرد باایمان«، »َید: یک دست«. که بر یک فرد یا شیء، دللت  مفرد: اسمی 

کند: »ُمؤِمَناِن: دو فرد باایمان«، »َیَدْيِن: دو دست«. که بر دو فرد یا شیء، دللت  مثنی: اسمی 

یِدی: دست ها«.
َ
کند: »ُمؤِمُنوَن: افراد باایمان«،»ا که بر بیش از دو فرد یا شیء، دللت  جمع: اسمی 

ساختن مثنی1 %

مذکر
اضافــه ُمؤِمن + اِن = ُمؤِمناِن )دو مرد باایمان(مفرد + اِن: از  قبــل  توجــه: 

کردن اِن یا ْيِن باید حرکِت 

کلمــه مفــرد را  حــرف آخــر 

مفتوح کرد.

ُمؤِمن + ْيِن = ُمؤِمَنْیِن )دو مرد باایمان(مفرد + ْيِن:

مؤنث
ُمؤِمَنة + اِن = ُمؤِمَنتاِن )دو زن باایمان(مفرد + اِن:

ُمؤِمَنة + ْيِن = ُمؤِمَنَتْیِن )دو زن باایمان(مفرد + ْيِن:

ساختن جمع %
ر. ساختار کلمه مفرد، در جمع سالم، حفظ می شود و در جمع مکّسر،  اسم مفرد، دو نوع جمع دارد: جمع سالم و جمع ُمَکّسَ

تغیار می کند.

الف ـــ جمع سالم

مذکر
حرکت حرف آخر، ضّمه )ُ (می شود.ُمؤِمن + وَن = ُمؤِمُنوَن )مردان با ایمان(مفرد + وَن

حرکت حرف آخر، کسره )ِ( می شود.ُمؤِمن + ْيَن = ُمؤِمِنْیَن )مردان با ایمان(مفرد + ْيَن

کلمه، حذف می شود.ُمؤِمَنة + ات = ُمؤِمَنات )زنان با ایمان(مفرد + اتمؤنث ة آخر 

1. برای استاد: در این کتاب ملحقات مثنی را مثنی و ملحقات جمع سالم را جمع سالم در نظر گرفته و از بیان تفصیل آن ها خودداری کرده ایم.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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که مثنای »َید=  کلمه ای اضافه1 شود، حرف ن آخر آن ها حذف می گردد؛ مانند َیَديِن  گر اسم مثنی یا جمع سالم به  توجه: ا

ا َبنَي َيَدّیَ ِمَن  َ ًقا مّلِ َصّدِ ْيكُم ّمُ
َ
 اهَّلِل ِإل

ُ
ِإّنِ َرُســول دســت« اســت و با اضافه شــدن به ضمیر »ـــی«، »ن« آن حذف می شــود: )

. )صّف: 6(2 ْوَراِة( الّتَ

ر3 ب ـــ جمع ُمَکّسَ
کنید: گرفت؛ به جدول زیر توجه  ساخت جمع مکسر، روش خاصی ندارد و باید از لغتنامه کمک 

جمع مکسرمفردجمع مکسرمفرد

ج زَواجَزو
َ
دا

َ
والدَول

َ
ا

مثالَمَثل
َ
سا

ْ
سَنف

ُ
نف

َ
ا

ِکن: ج  توجه 1: با اســامی »جمع مکســر«4و »جمع مؤنث ســالم« همانند مؤنث برخورد می شــود؛ مانند: ُرُســل: ج َرُســول، َمَسا

کنید: ة؛ به مثال زیر توجه 
َ
ات: ج َجّن

َ
َمسَکن و َجّن

نَهاُر َو َمَساِكَن َطيِّبَة( )صّف: 12(
َ ْ
كم َجنَّاٍت جتِْري ِمن حتِْتَها ال

ْ
َيْغِفْر لَُكم ُذنُوَبكم َو يُْدِخل (  

ذيَن معنای جمع 
َّ
توجه 2: هر اسمی که آخر آن شبیه مثنی و جمع سالم باشد، لزومًا مثنی یا جمع سالم نیست؛ برای مثال ال

ِکین جمع مکّسر ِمسِکین است نه جمع سالم. دارد؛ اما جمع سالم نیست5 یا َمسا

کجا وَن؟  کجا يَن بیاوریم و  کجا ْيِن؟ در جمع سالم  کجا اِن بیاوریم و  سؤال 1: در مثنی 

که مطالب آن –ان شاءاهَّلل– در جلد دوم خواهد آمد. کلمه در جمله بستفی دارد،  جواب: به نقش 

کافر(؟  کافر )شامل مردان و زنان  کافر یا افراد  کنیم؟ مردان  وَن( )کافرون: 1( را چه معنا  َكاِفُر
ْ
ا ال َ ّيُ

َ
 َيا أ

ْ
ُقل سؤال 2: )

جواب: افراد کافر )اعم از مرد و زن(؛ زیرا: در زبان عربی، هنفامی که مخاطب کالم، جمعی از زنان و مردان باشند، از خطاب 

کاربرد دارند: مذکر استفاده می شود؛ درنتیجه اسامی و افعال جمع مذّکر دو 

که شامل مذکر و مؤنث است. کاربرد عام   •

که فقط شامل مذکر است6. کاربرد خاص   •

1. منظور از اضافه شدن، ُمضاف شدن است. بحث مضاف و مضاف الیه مربوط به درس های آینده است.
. )نساء: 97( نُفِسِهْم(

َ
ی أ ئَكُة َظاِلِ

َ
ال َ اُهُم الْ

َ
ِذيَن َتَوّف

َّ
ِإّنَ ال ِسِهم«: )

ُ
2. مثال جمع سالم، اضافه شدن »ظاِلمیَن« به »أنف

ر« در لغت به معنای »شکسته شده« است؛ زیرا برخالف جمع سالم، وزن )ساختار( کلمه مفرد، به تغیار و شکستفی دچار می شود. 3. »ُمَکّسَ
ة« که جمع مکسر »ِجّن« است.

َ
ــ معنوی به شمار می آید؛ مانند: »ِجّن گر جمع مکّسر عالمت تأنیث داشته باشد، مؤنث لفظیـ  4. ا

ین« است، هرچند براساس قواعد عربی، این کلمه قابلیت جمع مذّکر سالم را ندارد. ذّیِ
َّ
ذی«، به صورت »ال

َّ
5. جمع سالم »ال

6. بیشتر بدانیم: برای مطالعه بیشتر درباره فلسفه گفتمان مردانه قرآن کریم می توانید به منابع زیر مراجعه کنید:
• http://maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID, 308.
• http://www.hawzah.net/fa/Article/View/86320.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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انواع تقسیم اسم %
کنون با دو تقسیم بندی اسم آشنا شدیم. تقسیم اول مربوط به مذکر و مؤنث و تقسیم دوم مربوط به مفرد و مثنی و جمع  تا

بود. در جدول زیر این تقسیم بندی را مشاهده می کنید.

جمعمثنیمفرد

ُمؤِمُنوَن/ُمؤِمنیَن )مردان باایمان(ُمؤِمناِن/ُمؤِمَنْیِن )دو مرد باایمان(ُمؤِمن )یک مرد باایمان(مذکر

ُمؤِمنات )زنان باایمان(ُمؤِمَنتاِن/ُمؤِمَنَتْیِن )دو زن باایمان(ِمؤِمَنة )یک زن باایمان(مؤنث

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
کنید.1 کنون آموخته اید، جدول زیر را تکمیل  که تا  با مراجعه به لغاتی   .1

کلمه جمعنوع جمعکلمه مفردش

م11
َ
سالمعال

2
ّ

سالمضال

کاِفروَنکاِفر3

سالمعاِبد4

ة5
َ
اث

ّ
سالمَنف

مکسرُعقَدة6

کنید. کلمات جدول زیر را مشخص  مذکر و مؤنث بودن   .2

مذکرکلمهش
مؤنث

ــ معنویمعنوی لفظیـ 

ة1
َ
اث

ّ
َنف

ُعقَدة2

اثات3
ّ

َنف

د4
َ

ُعق

کنید. جدول زیر را تکمیل   .3

جمعمثنیمفرد

عاِبد )یک مرد عبادت کننده(مذکر

مؤنث

ِمین« ملحق به جمع سالم است. )جزوه صرف 2 علوم حدیث، ص 71(
َ
م« شرایط جمع مذکر سالم را ندارد؛ ازاین رو »َعال

َ
برای استاد: »َعال  .1

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



41 سوره مبارک فلق

کلمه(، ریشه و وزن آن را بنویسید. کلمه )با توجه به معنای  کردن نوع  کلمات زیر، پس از مشخص  در جدول   .4

وزنریشهحرفاسمفعلکلمهش

ق1
َ
ل

َ
فلقف

َق2
َ
َخل

اِسق3
َ

فاِعلغ

َب4
َ

َوق

ات5
َ
اث

َّ
َفّعاالتَنف

د6
َ

ُعق

حسدَحاِسد7

َحَسَد8

کنید. با توجه به آیه زیر، اسم مثّنی را مشخص   .5

َ َو َءاِمُنواْ بِرَُسوِلِ يُْؤتُِكْم كِْفلَنْي ِمن رَّْحَتِهِ. )حدید: 28( ِيَن َءاَمُنواْ اتَُّقواْ اللَّ َها الَّ يُّ
َ
يَأ

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کلمه  کلمه واِلَدين چیســت؟ چرا در قرآن کریم این  در عربی، َواِلد به معنای »پدر« و َواِلَدة به معنای »مادر« اســت. مفرد   .6

به معنای »پدر و مادر« آمده است؟1 )امتیازی. راهنمایی: ر.ک: جزوه صرف 2 دانشفاه علوم حدیث، ص 61(

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

در سوره مبارک حمد، چند »جمع مذّکر سالم« وجود دارد؟   .7

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

. )نساء: 36( )
ً
واِلَدْيِن ِإْحسانا

ْ
 َو ِبال

ً
َو اْعُبُدوا اهّلَل َو ل ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيئا (  .1

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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معارف سوره فلق

فضیلت سوره %
کرد:  کرم؟ص؟ به یکی از یارانش فرمود: »می خواهی دو سوره به تو یاد بدهم که برترین سوره های قرآن است؟ عرض  راامبر ا

کرد و به او فرمود:  آری ای رسول خدا! حضرت سوره فلق و سوره ناس را به او تعلیم داد، سپس آن دو را در نماز صبح قرائت 
هرگاه برمی خیزی و می خوابی آن ها را بخوان.«1

نقشه سوره %
ح می شود. در آیه اول، پناه بردن به خدا مطر

در آیــات دوم تــا پنجــم، مــواردی که بایــد از آن ها به خدا پنــاه برد، نام برده می شــود. تمام این بدی هــا از مخلوقات خداوند 

هستند؛ اما به طور خاص به سه مورد از آن ها در آیات سه تا پنج اشاره می شود.

سوره مبارک فلق

دوم تا پنجم: پناه بردن از: اول: پناه بردن به خدا

پنجم: شّر حسودانچهارم: شّر دمندگانسوم:شّر تاریکی هادوم: شّر مخلوقات

بیان سوره %
گر  این ســوره به ما تذّکر می دهد که جز خدا پناهی در مقابل پدیده ها نداریم. پناه از شــّر مخلوقات، دســت خالق آن هاســت؛ ا

ج از مدیرّیت  گر دارو و صنعتی و... به وجود می آید، خیال نکنید خار علم و ابزاری برای پناهندگی در زندگی به وجود می آید، ا

اهَّلل اســت؛ بلکه کســی که پناه می دهد خداســت و برای اثبات این مســئله بر بدی هایی دســت می گذارد، که انسان در آن ها 

هیچ پناهی جز خدا ندارد.

ْ آغاز می شود؛ یعنی ای 
ل

ُ
به راامبر خدا وحی می شود تا به مردم بیاموزد چفونه با بدی ها روبه رو شوند؛ ازاین رو سوره با لفظ ق

که به صورت مستمر به خدا پناه می برم. که روش و سیره من این است  کار خودت به مردم برسان  رسول! با این 

در مواجهه با شــّر، مؤثرترین اقدام، پناه بردن به خداوند اســت؛ یک فرار همه جانبه به ســمت خداوند. نخست باید دانست 

گفتن چند لفظ و دعا و بی عملی نیســت، بلکه نقطه آغاز مقابله با شــّر، عدم اتکا به خود و پناه  که پناهنده شــدن به صرف 

خواستن از خداوند است. پس از این حالت نیاز به درگاه رروردگار، نوبت به مبارزه و مقابله با شّر می رسد.

ُهما 
ْ
َذَتیِن ُثّمَ َقرأ ِبِهما في َصَلوِة الَغَداِة و َقاَل ِلي: ِاقَرأ َمِني الُمَعّوِ

َ
ُمَك ُسورتَیِن ُهما أفَضُل الُقرآِن؟ ُقلُت: َبلٰی یا َرسوَل اهَّلِل، فَعّل عّلِ

ُ
 أ

َ
1. عن النبي؟ص؟ قال: »یا ُعقَبُة أال

َما ُقمَت و ِنمَت.« )تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص 716(
َ
ُکّل

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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که رروردگار سپاده صبح و هرچیز شکافته شده ای است. اوست که دل سیاه شب را می شکافد  به خدایی پناهنده می شویم 

. ِق(
َ
َفل

ْ
ُعوُذ ِبَرّبِ ال

َ
أ ج می کند؛ پس او بر بیرون آوردن بهترین ها از بدترین ها تواناست ) و صبح روشن را خار

همه مخلوقات خداوند، در اصِل وجودشان خیر هستند؛ اما به دلیل انحراف از مسیر طبیعی خود یا وارد کردن ضرر به انسان، 

گاه انسان هایی هســتند که از اختیار  ممکن اســت به عنوان موجودات شــّر و نامطلوب شــناخته شــوند. این موجودات شــّر، 

خــدادادی، سوءاســتفاده و در مســیر باطــل حرکــت می کننــد و گاه حیوانات و اشــیایی هســتند که به دالیــل مختلف موجب 

خسارت و زیان انسان ها می شوند.

ج نیســت؛ پس از شــّر مخلوقاتش به خود او پناه  همه موجودات مخلوق خداوندند و اعمال خیر و شّرشــان از قدرت خدا خار

. َق(
َ
ِمن َشّرِ َما َخل می بریم )

گانه  برخی شــرها از اهمیت بیشــتری برخوردارند و ناتوانی انســان را بیشتر برمال می کنند. در سه آیه آخر، سه خطر به طور جدا

ذکر می شود:

گیر شــوند. تصور کنید همه جا تاریک اســت و به هر ســمتی که می روید تا کوچک ترین  اول: شــّر تاریکی ها، هنفامی که فرا

کنید این  نوری بیابید، بی فایده است. هیچ حرکتی میّسر نیست و هیچ خطری قابل راش بینی نیست. حال فرض 

تاریکی، عالم ذهن و روح شــما را هم دربرگرفته و هیچ حقیقتی را نمی توان فهمید. شایســته اســت در معنای این آیه 

. َو ِمن َشّرِ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب( عمیق شویم )

گره خورده اســت؛ اعم  که با جان ما  دوم: اعمال صالح ما از عقیده های صحیح ناشــی می شــود. عقیده یعنی چیزهایی 

گر دشــمنان، عقیده ما را سســت کنند، شــیرازه اعمال ما از هم باز می شــود. از شــّر  از باورها، محبت ها و دشــمنی ها. ا

دمنــدگان در گره هــا بــه خدا پنــاه می بریم؛ هم آنان اند که چون مارهای ســّمی، زهر خود را در فضــای فکر اهل ایمان 
1. ُعَقِد(

ْ
اَثاِت ِف ال

َ
ّف َو ِمن َشّرِ الّنَ کنند. ) می ررا

سوم: افراد تنگ نظری که وقتی آتش حسادت شان شعله ور شود، به دشمنی می رردازند. چه بسا از نّیت حسودان غافلیم 

. َو ِمن َشّرِ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد( و آن ها در نابودی ما قدم برمی دارند )

به خداوند ســپاده صبح پناه می بریم از شــّر مخلوقاتش، از شــّر تاریکی پناه می بریم تا با نور الهی در صراط مســتقیم   

حرکت کنیم و از شــّر کســانی که عقیده و حرکت ما را به سســتی می کشــند به او پناه می بریم و از حســودانی که در این 

حرکت محکم با ما دشمنی می ورزند، به آستان او پناهنده می شویم.

کرده، در  گره ها را در زندگی مردم ایجاد  کنایه از مشکالت مردم است و عّده ای این  گره،  که  کرد  برای استاد: معنای دیفری هم برای این آیه می توان ذکر   .1
آن ها می دمند و موجب تشدیدشان می شوند.

ر قابل چاپ
غی
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آشنا1 %

2� َمِلك ]ملک[: فرمان روا، پادشاه.

ه2 ]أله[: اٰله، معبود.
ٰ
3� ِإل

جدید %

1� َناس: مردم، آدمیان.

اس: ]خنس[: 
َ
4� َوْسَواس3 ]وسوس[: وسوسه گر، وسوسه َخّن

)بسیار( پنهان شونده، )بسیار( پنهانی.

که، آنکه )که( ُيَوْسِوُس ]وسوس[: وسوسه می کند ُصُدور ]صدر[: سینه ها، دل ها. که، چیزی  کسی  ِذي: 
َّ
5� ال

ة ]جنن[: جنیان، جماعت جن.
َ
6� ِجّن

کلمات بیان می شود. 1. از این درس به بعد، ریشه 
2. به صورت »ِإاله« خوانده می شود.

3. برای استاد: فعل رباعی مجرد »َوسَوَس« دارای دو مصدر قیاسی »َوسَوَسة« و »ِوسَواس« است. برخی »َوسَواس« را مصدر سماعی دانسته و معنای اسم فاعل 
« بر »عادل« بودن با مبالغة داللت دارد. ٌ

»ُمَوسِوس= وسوسه کننده« را از آن برداشت کرده اند، همان گونه که »َزیٌد َعدل
ســل« که بر این مبنا، این کلمه را »وسوســه« ترجمه کرده ایم. دقت در این دو معنا، نکات 

ُ
ســل« و »غ

َ
برخی »َوســَواس« را اســم مصدر دانســته اند؛ مانند: »غ  

تفسیری جالبی در ری دارد. )ر.ک: به المیزان و التحقیق، ذیل ماده »خنس«(

ُسورة الناس

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
إَِلٰهِ   ٢ ٱنلَّاِس  َملِِك   ١ ٱنلَّاِس  بَِرّبِ  ُعوُذ 

َ
أ قُۡل 

ِي  ٱلَّ  ٤ ٱۡلَنَّاِس  ٱلۡوَۡسَواِس   ِ َشّ ِمن   ٣ ٱنلَّاِس 
نَّةِ َوٱنلَّاِس ٦  يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ ٱنلَّاِس ٥ ِمَن ٱۡلِ

ر قابل چاپ
غی
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تمرین ترجمه
أ . تمرین واژه %

گزینه معنای »فرمان روا« است؟  کدام   .1
 	ج. َمِلک	 	 	ب. ماِلک	 	  أ. َمَلک	

ه است؟  ٰ
گزینه ترجمه  إل کدام   .2

 	ج. مالک	 	 	ب. معبود	 	  أ. رروردگار	

گزینه ترجمه َوسَواس نیست؟  کدام   ، ِمن شّر الَوسواِس اخَلّناِس( در آیه )  .3
 	ج. وسوسه	 	 	ب. وسوسه گر	 	  أ. وسوسه شده	

گزینه ترجمه َخّناس است؟  کدام   .4
 	ج. نفوذکننده	 	 	ب. پنهان شونده	 	  أ. حیله گر	

که« است؟  گزینه معنای »کسی  کدام   .5
 	ج. َما	 	 ذی	

َ
	ب. اّل 	 ذینَ	

َ
 أ. اّل

گزینه ترجمه ُيَوسِوُس است؟  کدام   .6
 	ج. وسوسه می کند	 	 	ب. وسوسه می شود	 	  أ. وسواسی می کند	

گزینه معنای »جنیان« است؟  کدام   .7
 ة	 ِجّنَ

َ
	ج. أ 	 	ب. ِجّنة	 	  أ. َجّنة	

ب . تمرین عبارت %
اِس( ُعوُذ ِبَرّبِ الّنَ

َ
أ (   .1

 	ب. پناه می برم به رروردگار آدمیان		ج. پناه می برم از رروردگار مردم	 		أ. رروردگار مردم، پناهفاه من است 

اِس( َمِلِك الّنَ (   .2
 گزینه الف و ب	 	ج.  	 	ب. فرمانروای مردم	 	  أ. صاحب مردم	

اِس( ِه الّنَ
ٰ
ِإل (   .3

 	ج. مردم الهی	 	 	ب. ررستشفاه مردم	 	  أ. معبود مردم	

اِس( ّنَ َ َوْسَواِس اخلْ
ْ
َشّرِ ال (   .4

 گزینه الف و ب	 	ج.  	 	ب. بدِی وسوسۀ پنهانی	 	  أ. شّر وسوسه گِر پنهان شونده	

اِس( ِذی ُيَوْسِوُس ِف ُصُدوِر الّنَ
َّ
ال (   .5

	 	ب. درون دل هاِی وسواسی است	 	  أ. آنچه در سینه ها ندامی دهد	
 	ج. آنکه وسوسه می کند درسینه های مردم	

اِس( ِة َو الّنَ ّنَ ِ
ْ

ِمَن ال (   .6
 که از جّنیان یا مردم است  کسی   أ. از جنیان و آدمیان				ب. از جنون زدگان و مردم			ج. 

ر قابل چاپ
غی
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ضمیر
تعریف ضمیر %

امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ می فرماید: »خانه ای که در آن قرآن خوانده شــود و خدای عّز وجّل یــاد گردد، برکتـش فزونی یابد و 

فرشتفان در آن حاضر شوند و شیاطین از آن دوری جویند.«

کلمات که جانشین اسم ظاهر )اصلی(  کلمات »آن« و »ش« به جای اسم »خانه« آمده اند تا »خانه« تکرار نشود. به این گونه 

می شوند، ضمیر و به اسم ظاهر »خانه«، َمرَجع ضمیر )محل بازگشت( گویام؛ چرا که ضمیر به عنوان اسِم جانشین، به اسم 

ظاهر بازمی گردد.

کند، »ضمیر« می گويیم� که جانشین اسم ظاهر شود و از تکرار آن جلوگیری  به اسمی 

ضمایر به دو نوع منفصل و مّتصل تقسیم می شوند:

ضمیر منفصل %
 )مکالمه بین علی و حسین( علی: »سالم حسین! من دیروز احمد را دیدم، او به تو سالم رساند.«

در جمله هــای باال ضمایر »من«، »او« و »تو« جایفزین اســم های مفرد )مذکر( شــده اند؛ اما بــا هم تفاوت دارند. »من« ضمیر 

کالم )علی( اســت. »تو« ضمیر مخاطب و مرجع آن شــخص مورد خطاب )حســین( اســت. »او«  گوینده  متکلم و مرجع آن، 

ضمیر غایب و مرجع آن »احمد« است. احمد نه متکلم است و نه مخاطب و در صحنه گفت وگو حاضر نیست؛ ازاین روضمیر 

غایب جانشین آن شده است.

همان طور که گفته شد، اسامی عربی به شش دسته تقسیم می شوند؛ این شش قسم، با توجه به متکلم یا مخاطب یا غایب 

بودن، تعداد شان بیشتر می شود و برای هریک از آن ها ضمیری وجود دارد.

جمعمثنیمفردجدول ضمایر منفصل

غایب
ُهْمُهماُهَومذکر

ُهّنَُهماِهَیمؤنث

مخاطب
أنُتْمأنُتماأنَتمذکر

أنُتّنَأنُتماأنِتمؤنث

َنحُنأنامذکر/مؤنثمتکلم

ر قابل چاپ
غی
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کلمه ای وصل نمی شــوند. در متکلم  که به  در زبان عربی چهارده ضمیر داریم. به ضمایر باال، ضمیر منفصل1 می گویند؛ چرا

فرقی بین مذکر و مؤنث نیست و ضمیر متکلم برای مثنی و جمع یکسان است.

کنید: به مثال زیر توجه 

ُهَو اهَّلل = ُهَو )ضمیر منفصل مفرد مذکر غایب( + اهَّلل = او خداست.
کنید. تمرین: با توجه به نوع )صیغه( هر یک از ضمایر، معنای آن را بیان 

ضمیر متصل %
کلمه قبل خود متصل می شود؛ مانند »ش« در »کتابش«. که به  قسم دوم ضمیر، ضمیر متصل2 نام دارد 

جمعمثنیمفرد

غایب
ـُهْمـُهماـُهمذکر

ـُهّنَـُهماـهامؤنث

مخاطب
ـُکْمـُکماـَكمذکر

ـُکّنَـُکماـِکمؤنث
ـناـِی/ـَیمذکر/مؤنثمتکلم3

توجه 1: ضمیر و مرجع آن از نظر جنس )مذّکر و مؤنث( و تعداد )مفرد، مثنی، جمع( تطابق دارند. جمِع غیرانســان4 در این 

کنید: تطابق، حکم مفرد مؤنث را دارد؛ به مثال های زیر توجه 

. )جمعة: 5( يَن ُحِّلُوا اتلَّْوَراَة ُثمَّ لَْم َيِْملُوَها( ِ
َّ

ال (  

. )صّف: 12( ْنَهاُر(
َ ْ
ِْتـَها ال

َ
ِْري ِمن حت

َ
َجنَّاٍت جت (  

. )حدید: 4( ْرِض َوَما َيُْرُج ِمنْـَها(
َ ْ
)ال  

ات و األرض مؤنث معنوی هستند. در تمام مثال ها از ضمیر مفرد مؤنث غایب ها 
َ
وَراة مؤنث لفظی و َجّن

َ
در مثال های فوق الّت

ات جمع مؤنث سالم است؛ اما ضمیر مفرد مؤنث ها به 
َ
برای جایفزینی اســامی مؤنث اســتفاده شــده است. در مثال دوم، َجّن

ة غیرعاقل است. َ
که َجّن کار رفته؛ چرا

ْیِهم.
َ

گاه حرکت ه در ضمایر ُه، ـُهما، ـُهم، ـُهّنَ از ضّمه ُ به کسره ِ تبدیل می شود؛5 مثال: َعلٰی + ُهم = َعل توجه 2: 

کتاب »إّیاَك« است  1. برای استاد: منظور از این قسم، همان ضمیر منفصل مرفوع است. ضمیر منفصل منصوب را بحث نکرده ایم و تنها مصداق آن در آیات 
که می توانید به صورت موردی تدریس کنید.

2. برای استاد: منظور از این قسم، ضمیر متصل نصبی و جّری است و ضمیر متصل رفعی در جلد دوم خواهد آمد.
به صیغه متکلم مفرد، متکلم وحده  .3

4. برای استاد: منظور از جمع »غیرانسان«، جمع »غیرعاقل« است.
کن« یا »حرف مکسور« باشد، مکسور می شود. )ر.ک: صرف ساده، ص 311( 5. برای استاد: »هاء ضمیر« هنفامی که حرف راش از آن »یاء سا

ر قابل چاپ
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ِلَ  ُكــْم ِديُنُكْم َو
َ
ـ( می شــود؛ مثــال: )ل

َ
ـِ به ضمیــر متصل بچســبد )غیــر از صیغــه 13(، مفتوح )ل توجــه 3: هــرگاه حــرف لــ

ِديِن(. )کافرون: 6(.
کنید: توجه 4: درباره ضمیر متصل متکلم وحده )ی( به نکات زیر توجه 

ُكْم ِديُنُكْم َو ِلَی ِديِن( )کافرون: 6(: ديِن= ِدینی.
َ
گاه این ضمیر از آخر کلمه حذف و کسره، جایفزین می شود؛ مثال: )ل  •

ُه  ِت ِمن َبْعِدی اْسُ
ْ
ًرا ِبَرُسوٍل َيأ ُمَبّشِ کن ماقبل مکسور( یا مفتوح به کار می رود؛ مثال: ) این ضمیر به صورت مّدی )سا  •

. )کافرون: 6(  ُكْم ِديُنُكْم َو ِلَی ِديِن(
َ
ل ُد( )صّف: 6(، ) ْحَ

َ
أ

که معنای خاصی ندارد و اصطالحًا به آن نون  هرگاه این ضمیر به فعلی اضافه شود، یک ن بین فعل و ضمیر می آید   •
وَن + ِن + ی.

ُ
وَنِنی= ُتؤذ

ُ
َيا َقْوِم ِلَ ُتْؤُذوَنِن( )صّف: 5(، ُتْؤذ الِوقاَیة می گویام؛ مثال: )

برای سهولت، گاه به جای گفتن نوع ضمیر، شماره صیغه1 آن را می گویام؛ مثاًل، ضمیر متصل جمع مذکر غایب یا صیغه سوم 

ضمیر متصل، »ُهم« است. شماره صیغه ها در جدول زیر آمده است.

جمعمثنیمفردشماره صیغه )منفصل/متصل(

غایب
ُهما1. ُهَو، ـُهمذکر 3. ُهم، ـُهم2. ُهَما،ـ 

ُهما4. ِهَی، ـهامؤنث ، ـُهّن5َ. ُهَما،ـ  6. ُهّنَ

مخاطب
نَت، ـَكمذکر

َ
ُکما7. أ نُتما،ـ 

َ
نُتم، ـُکم8. أ

َ
9. أ

ُکما10. أنِت، ـِکمؤنث نُتما،ـ 
َ
، ـُکّن11َ. أ 12. أنُتّنَ

نا، ـیمذکر/مؤنثمتکلم
َ
14. َنحُن، ـنا13. أ

شناسایی مرجع ضمیر %
برای ترجمه صحیح، به تشخیص مرجع ضمایر نیاز داریم که به صورت زیر عمل می کنیم:

گرفته  م و مخاطب: در این نوع ضمایر، شــخص )اشــخاص( متکّلم و مخاطب به عنوان مرجع ضمیر در نظر 
ّ
ضمایر متکل

می شوند.

ضمایر غایب: در این نوع ضمایر، نزدیک ترین اسم قبل از ضمیر را که صالحیت مرجعیت دارد، عنوان مرجع ضمیر انتخاب 

ذيَن است.
َّ
کلمه ال هِيْم( )حمد: 7(، مرجع ضمیر ُهم، 

َ
نَعمَت َعل

َ
ِذيَن أ

َّ
ِصَراَط ال می کنیم؛ برای مثال در عبارت شریف )

َقْدر( 
ْ
ِة ال

َ
ْيل

َ
َنــاُه ِف ل

ْ
نَزل

َ
ا أ

َ
ِإّن گاه نمی تــوان اســمی بــه عنــوان مرجع ضمیر غایب در جملــه رادا کرد؛ برای مثال در آیه شــریف )

)قدر:1(، مرجع ضمیر ُه در کالم وجود ندارد. در این گونه موارد از ســیاق و معنای جمله، مرجع ضمیر را مشــخص می کنیم. در 

آیه مذکور قرآن به عنوان مرجع ضمیر معرفی می شود.

1. »صیغه« در لغت به معنای »ریخت« و »قالب« است.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
گزینه جمع )سالم یا مکّسر( نیست؟  کدام   .1

 	ج. َناس	 	 اثات	
َ

	ب. َنّف 	  أ. ُصُدور	

کنید. در عبارات زیر، ضمیر را تعیان و مشخصات آن را تکمیل   .2

مرجعصیغهنوع ضمیرضمیرعبارتش

اَط الُمستَقيَم1 متکلممّتصلإهِدنا الصِّ

نَعمَت َعلَيِهْم2
َ
يَن أ ِ

َّ
اَط ال ذیَن1مّتصلهمِصَ

َ
اّل

ْعبُُد3
َ
نتُْم َعبُِدوَن َما أ

َ
 أ

َ
مخاطبأنُتْمَول

ا َعبَدُتْم4 نَا َعبٌِد مَّ
َ
 أ

َ
َول

5
لَُكْم ِدينُُكْم َو ِلَ ِديِن

متکلم وحده6

کنید. کنون آموخته اید، جدول زیر را تکمیل  که تا  کلماتی  با مراجعه به جداول   .3

کلمه جمع/ وزننوع جمعکلمه مفرد/ وزنش

مکسرَصدر / َفْعل1

مکسرِجّن / ِفْعل2

ذین« در این آیه چه 
ّ
برای مرجع ضمیر غایب، فقط لفظی را که در جمله آمده است در این ستون ذکر می کنیم؛ برای مثال نیازی نیست بفویام منظور از »ال  .1
کسانی هستند؛ همچنین در مواردی که مرجع ضمیر، شخص متکّلم یا مخاطب است، نیازی به معرفی آن متکلم یا مخاطب نیست.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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معارف سوره ناس

فضیلت سوره %

که هنفام خواب این ســوره را بخواند، تا صبح در امان و حفظ خداوند خواهد بود و این  کرم؟ص؟ می فرماید: »کســی  راامبر ا
که آن را می خواند، شفا است.«1 کسی  سوره پناه از هر درد و بیماری و آفت است و برای 

نقشه سوره %

که از شّرش باید به خدا پناه برد، معرفی می گردد  ح می شود. در آیه چهارم چیزی  در آیات اول تا سوم، پناه بردن به خدا مطر

اس است. در آیه پنجم، محل وسوسه مشخص می شود و در آیه ششم، منشأ وسوسه بیان می گردد. 
َ
که َوسَواِس َخّن

سوره مبارک ناس

اول تا سوم: پناه بردن به خدا   چهارم: پناه بردن از وسوسه 

ششم: منشأ وسوسهپنجم: محل وسوسه

بیان سوره %

رســول خــدا بــه مــردم علم و حکمــت می آموزد تا آنــان را از ررتفاه هــای نادانی نجات دهد.در آخرین ســوره، خطری گوشــزد 

می شود. این خطر مخصوص جاهالن نیست و دامنفیر عالمان هم می شود و آن ها هم برخالف علم خود عمل می کنند. چه 

خطری در کمین است؟ 

کم شوند. برای مقابله فقط یک راه وجود دارد: پناه بردن  ک قلبی، زمزمه هایی که می خواهند بر ما حا خطر نجواهای خطرنا

به خدا.

که به والدین خود  کودکی است  که از عهده خطر برنمی آید، سراغ سرررست خود می رود؛ نمونه آن  معمواًل انسان در مواقعی 

ُعوُذ 
َ
 أ

ْ
ُقل کمال است ـــ به رروردگار خود پناهنده می شویم ) که مانع رشد و  پناهنده می شود. ما هم در مقابل خطر وسوسه ـــ 

. اِس( ِبَرّبِ الّنَ

. اِس( َمِلِك الّنَ وسوسه گران در ری تملیک روح و جان ما هستند؛ ازاین رو باید به دامان َمِلک و مالک حقیقی خود پناه ببریم )

. ِه الّناِس(
َ
ِإل کنند؛ پس به درگاه معبود خود پناه می بریم ) آن ها می خواهند مردم را بنده خود نموده، بر آن ها خدایی 

ها«. )البرهان، ج 5، ص 817(
َ
َلٍم و َوَجٍع و آَفٍة، و هي ِشفاٌء ِلَمن َقَرأ

َ
ُکّلِ أ ٰی ُیصِبُح، و ِهَي َعوَذٌة ِمن  وِم َکاَن ِفي ِحرِز اهَّلِل َتَعاَلٰی َحّتَ ها ِعنَد الّنَ

َ
َرأ

َ
1. قال رسول اهَّلل؟ص؟ : »َمن ّق

پنجم تا ششم: معرفی وسوسه

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



این فایل، نسخه الکترونیک کتاب آموزش مسبحات است.52

پس از معرفی پناهفاه، نوبت آن است که بفویام از کدام شّر و بدی این گونه به خداوند پناهنده می شویم و با کمک سه نام 

که راوسته و حتی در نقاب خیرخواهی پنهان می شوند؛ از  از نام های خداوند با چه خطری مقابله می کنیم. از وسوسه گرانی 

. اِس( ِمن َشّرِ الَوسَواِس اخَلّنَ وسوسه هایی که برای ما آشکار نیستند )

هدف اصلی این وسوسه ها قلب و سینه آدمی است تا ظرفیت درک او را کاهش دهند و اندیشه های ناروایی را در قلب و فکر 

. اِس( ذی ُيَوسِوُس ِف ُصُدوِر الّنَ
َّ
ل

َ
ا کنند ) انسان القا 

ِمَن  وسوسه گران فقط از انسان ها نیستند؛ بلکه سینه های ما هدف وسوسه های جنیان و موجودات غیرملموس نیز هست )

. اِس( ِة َو الّنَ ّنَ ِ
ْ

ال

این فایل، نسخه الکترونیک کتاب آموزش مسبحات است. %

 بـرای اسـتفاده از ایـن فایـل، الزم اسـت مبلـغ )شـش هـزار تومـان بـرای هـر جلـد و یـا %
ده هزار تومان برای مجموع دو جلد( به حساب زیر واریز نمایید.

و  % قـرآن  فرهنگـی  موسسـه  نـام  بـه   6037997750000797 بانکـی:  کارت  شـماره 
وحـی تابعـان  صبـاح  عتـرت؟مهع؟ 

بـرای اطـاع از شـرایط و قوانیـن اسـتفاده از ایـن فایـل، بـا مراجعـه بـه انتهـای فایـل،  %
کنیـد. را مطالعـه  الکترونیـک  کتـاب  از  اسـتفاده  راهنمـای  پیوسـت 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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یادداشت: %
 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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جـــمـــعـــه

6

بخش اول: آیات اول تا دوم



55 سوره مبارک جمعه/1

آشنا %

1� َعِزيــز ]عزز[: باعزت، شکســت ناپذیر، نفوذناپذیر 

کاردان. َحِکیم ]حکم[: حکیم، با حکمت، 

کتــاب )آســمانی(، نوشته شــده5  ِکَتــاب ]کتــب[:   �2

ِحْکَمــة ]حکــم[: حکمــت، قــدرت تشــخیص و 

گذشته، راش از. ْبل ]قبل[: قبل، 
َ
انجام حّق ق

جدید %

ک )و منزه(  ُح ]ســبح[: تســبیح می کنــد، پــا 1� ُیَســّبِ

ُح هلِِل: تسبیح  ک ُیَسّبِ کاماًل پا وس ]قدس[: بسیار مقدس، 
ُ

ّد
ُ
ْرض ]أرض[: زمین ق

َ
می داند َسَماَوات ]سمو[: آسمان ها أ

ک )و منّزه( می داند خدا را. می کند برای خدا، پا

و 
ُ

کتاب6، َرُســول ]رســل[: فرســتاده َیْتل یَن ]أمم[: درس نخوانده ها، غیر اهل  ّیِ ّمِ
ُ
کرد أ 2� َبَعَث ]بعث[: برانفیخت، مبعوث 

ُم ]علم[: می آموزد،  ِ
ّ

ک می کند، تزکیــه می کند ُیَعل ي ]زکی[: پا ]تلــو[: تــالوت می کند، می خواند آَیات ]أیی[: نشــانه ها ُيَزّکِ

گمراهی ُمِبین ]بین[:  ل ]ضلل[: 
َ

: قطعًا، حتمًا، )الم قســم(7 َضال
َ

: قطعًا، همانا َکاُنوا ]کون[: بودند ل تعلیم می دهد ِإّنَ

فه از ثقیله(: قطعًا، همانا.
ّ

آشکار ِإن )مخف

« در هیچ حالتی )وصل یا وقف( خوانده نمی شود؛ به عالمت باالی این الف در رسم الخط عثمان ٰطه توجه کنید. ْ
وا

ُ
الف در »َیتل   .1

اصطالحًا به این واو »واو حالیه« گفته می شود و آن را به صورت »درحالی که« ترجمه می کنیم.   .2
فه از ثقیله« گفته می شود.

َ
« به صورت »ِإْن« و بدون تشدید نوشته می شود که اصطالحًا »إْن مخّف گاه »ِإّنَ   .3

ـ« را ترجمه نمی کنیم.
َ
با توجه به اینکه »إن« در ابتدای جمله، معنای »قطعًا« دارد، برای جلوگیری از تکرار، »ل   .4

. )حدید: 22( َها(
َ
بَرأ ن ّنَ

َ
ن َقْبِل أ  ِف ِكَتاٍب ّمِ

َّ
نُفِسُكْم ِإل

َ
 ِف أ

َ
ْرِض َو ل

َ ْ
ِصيَبٍة ِف ال َصاَب ِمن ّمُ

َ
َما أ ( .5

برای استاد: »ِکَتاب« مصدر غیرمشهور باب ُمَفاَعَلة است که معنای مفعولی دارد؛ البته در مواردی که به معنای »قرآن«، »انجیل« یا سایر کتاب های آسمانی   
کار رود، اسم جامد )علم بالغلبة( به حساب می آید. )ر.ک: جامع الدروس، ص 86( به 

 
ً

نَي َرُســول ّيِ ّمِ
ُ ْ
ِذی َبَعَث ِف ال

َّ
ُهَو ال ِبي َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ ِفي َقْوِلِه )

َ
برای اســتاد: برخی ترجمه ها، این لغت را »بی ســوادان« معنا کرده اند؛ اما با توجه به روایت »َعْن أ  .6

ان«  )تفســیر القمي، ج 2، ص: 366( و همچنین  ّیِ ّمِ
ُ ْ
 َفَنَســَبُهُم اهَّلُل ِإَلٰی األ

ً
 َبَعَث ِإَلْیِهْم َرُســوال

َ
ِکَتاٌب ِمْن ِعْنِد اهَّلِل ـــ َو ال َکاُنوا َیْکُتُبوَن ـــ َو َلِکْن َلْم َیُکْن َمَعُهْم  ْم( َقاَل:  ِمْنُ

نَي َسبيل  )آل عمران: 75(( بهتر است این لغت را به صورت »غیراهل کتاب« معنا کنیم. ّيِ ّمِ
ُ ْ
ْينا ِف ال

َ
ْيَس َعل

َ
آیاتی که اهل کتاب در مقابل اّمّیان قرار می دهد )ل

. )تغابن: 7(  اهّلِل َيِسيٌر(
َ

ُتْ َو َذِلَك َعیل
ْ
ا َعِمل ّنَ ِبَ ُؤ ُتَنّبَ

َ
َّ ل َّ ثُ ُ

ُتْبَعث
َ
 َو َرّبِ ل

َٰ
 َبل

ْ
ُقل ( .7

ُسورة الجمعه

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
وِس ٱۡلَعزِيزِ  ۡرِض ٱلَۡملِِك ٱۡلُقدُّ

َ
َمَٰوِٰت وََما ِف ٱۡل ِ َما ِف ٱلسَّ يَُسّبُِح لِلَّ

 1 َعلَۡيِهۡم 
ْ ّمِّيِ َۧن رَُسوٗل ّمِۡنُهۡم َيۡتلُوا

ُ
ِي َبَعَث ِف ٱۡل ٱۡلَِكيِم ١ ُهَو ٱلَّ

َءاَيٰتِــهِۦ َوُيَزّكِيِهۡم َوُيَعّلُِمُهُم ٱۡلِكَتَٰب َو2 ٱۡلِۡكَمَة َو إِن3 َكنُواْ 
ا يَۡلَحُقواْ بِِهۡمۚ بنِٖي ٢ وََءاَخرِيَن ِمۡنُهۡم لَمَّ ِمن َقۡبُل لَِف4 َضَلٰٖل مُّ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
گزینه ترجمه »َعزيز _ َحکیم _ ِحکَمة« است؟  کدام   .1

	 کاردان _ قدرت تشخیص حق از باطل	 	ب. شکست ناپذیر _  	  أ. مهربان _ دانشمند _ فلسفه	

 گزینه	 	ج. هر دو 

ین است؟  ّیِ ّمِ
ُ
گزینه ترجمه أ کدام   .2

 	ج. مادران	 	 	ب. امت ها	 	  أ. درس نخوانده ها	

ّدوس« است؟ 
ُ
گزینه ترجمه »ُیَسّبُح _ ُيَزّکی _ ق کدام   .3

	 ک می شود _ بسیار مقّدس	 	ب. تسبیح می کند _ پا 	 ک	 کاماًل پا ک می داند _  ک می کند _ پا  أ. پا

 ک	 کاماًل پا ک می کند _  ک می داند _ پا 	ج. پا

ُم است؟  ِ
ّ

گزینه ترجمه ُیَعل کدام   .4

 	ج. تعلیم داد	 	 	ب. می آموزد	 	  أ. یاد می گیرد	

گزینه ترجمه َکانوا است؟  کدام   .5

 	ج. بودند	 	 	ب. هستند	 	  أ. باشید	

گزینه ترجمه ُمِبین است؟  کدام   ، ٍل ُمِبنٍي(
َ

ِف َضل
َ
 ل

ُ
َكاُنوا ِمن َقبل َو إن  در آیه )  .6

 	ج. عمیق	 	 	ب. آشکار	 	  أ. پنهان	

گزینه هم معنای إّنَ نیست؟  کدام   .7

 فه از ثقیله(	
َ

	ج. ِإن )مخّف 	 	ب. َلـ	 	  أ. ِلـ	

ب . تمرین عبارت %
ْرِض(

َ
َماَواِت َو َما ِف اْل ُح هلِِل َما ِف الّسَ ُيَسّبِ (   .1

  أ. تسبیح می کند برای خدا، آنچه در آسمان ها و زمین است	

 	ب. تسبیح می کند خدا را، آنچه در آسمان و زمین است	

 	ج. تسبیح می کند قطعًا خداوند را، آنچه در آسمان ها و زمین است	

ِكمِي( َ يِز احلْ َعِز
ْ
وِس ال

ُ
ُقّد

ْ
ِلِك ال امْلَ (   .2

	 	ب. فرمانروای بسیار مقدس، عزیِز دانا	 	 کاردان	  أ. صاحب قداست و باعزت و 

 ک، با عزِت باحکمت	 	ج. فرمانروای بسیار پا

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ْم( ْنُ نَي َرُسواًل ّمِ ّيِ ّمِ
ُ
ِذی َبَعَث ِف اْل

َّ
ُهَو ال (   .3

 کرد ]تا[ رسولی از ایشان باشد	  أ. او کسی را در مردم درس نخوانده، معبوث 

 ب. او کسی است که برانفیخت در غیر اهل کتاب، فرستاده ای از ایشان	

 	ج. او کسی است که در میان مادران، کسی را برانفیخت تا رسولی از ایشان بیاید	

ْم آَياِتِه( هْيِ
َ
و َعل

ُ
َيْتل (   .4

  أ. ]رسول[ می خواند بر آن ها نشانه های او )خدا( را	

 	ب. ]خداوند[ می خواند بر آن ها نشانه هایش را	

 	ج. ]خداوند[ می خواند بر آن ها نشانه های او )رسول( را	

َة( َ كْ ِ
ْ

ِكَتاَب َو احل
ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
هِيْم َو ُيَعل َو ُيَزّكِ (   .5

 ک می کند آن ها )مردم( را و ]خدا[ تعلیم می دهد به آن ها کتاب و حکمت را	  أ. ]خدا[ پا

 ک می کند آن ها )مردم( را و ]رسول[ تعلیم می دهد به آن ها کتاب و حکمت را  	ب. ]رسول[ پا

 ک می کند آن ها )رسوالن( را و ]رسول[ تعلیم می دهد به آن ها کتاب وحکمت را	 	ج. ]خدا[ پا

ِبنٍي( ٍل ّمُ
َ

ِف َضل
َ
 ل

ُ
َكاُنوا ِمن َقْبل َو ِإن  (   .6

 گرچه بودند از گذشته ]قطعًا[ در گمراهی آشکار	  أ. و ا

 ب. ]در حالی که[ قطعًا بودند از گذشته ]قطعًا[ در گمراهی آشکار	

 	ج. و نبودند قبل از آن مفر در گمراهی آشکار	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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اسم اشاره
کتــاب را بیــاور«، »این جــا بنشــین«: در این مثال هــا، متکلم با الفــاظ »آن« و »این جا« به چیزی اشــاره می کند و  »آن   •

کرده است. معمواًل »آن« برای اشاره به شخص یا شیء دور و »این جا« برای  به نوعی، توجه مخاطب را به آن جلب 

اشاره به مکان نزدیک است.

کار می رود، »اسم اشاره« می گويیم� کردن به شخص یا مکان یا چیز معینی به  که برای اشاره  به اسمی 

اسم اشاره نزدیک1 %
کنید: کار می رود. به جدول زیر توجه  اسم اشاره به نزدیک، برای اشاره به شخص یا شیء نزدیک، به 

جمعمثنیمفرد

ٰهُؤلِء = اینها ـــ ایشان ـــ ٰهذا = اینمذکر

ٰهُؤلِء = اینها ـــ ایشان ـــ ٰهِذِه = اینمؤنث

که آن استوارتر است. ْقَوُم )إسراء: 9(= قطعًا این قرآن هدایت می کند به ]راهی[ 
َ
یت ِهَی أ

َّ
دی ِلل ُقْرآَن َيْ

ْ
ِإّنَ هَذا ال

گواه بر ایشان. یم تو را   )نساء: 41(= و بیاور
ً
َو ِجْئنا ِبَك َعیل هُؤالِء َشهيدا

َجَرَة )بقرة: 35(= و نزدیک نشوید به این درخت.
َ

با هِذِه الّش َو ال َتْقَر

يا َقْوِم هُؤالِء َبناِت )هود: 78(= ای قوم من! این ها دختران من اند.

اسم اشاره دور %
کنید: کار می رود. به جدول زیر توجه  اسم اشاره به دور، برای اشاره به شخص یا شیء دور، به 

جمعمثنیمفرد

ِلَك = آنمذکر
ٰ

ِئَك = آن ها ـــ ذ
ٰ
ول

ُ
أ

ِئَك = آن ها ـــ ِتلَك = آنمؤنث
ٰ
ول

ُ
أ

1. برای استاد: در این سطح، نیازی به بیان تمام اسامی اشاره، مباحث الم بعد و حرف خطاب نیست.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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 اهَّلِل )جمعة: 4(: آن، بخشش خداوند است.
ُ

َذاِلَك َفضل

کتاب باحکمت است. كمِي )یونس: 1(: آن، نشانه های  َ ِكتاِب احلْ
ْ
َك آياُت ال

ْ
ِتل

اِر )تغابن: 10(: آنان، اهل آتش اند. صَحاُب الّنَ
َ
ئَك أ

َ
ْول

ُ
أ

توجه 1: برای اشــاره به جمع غیرانســان، معمواًل از اســم اشاره مفرد مؤنث اســتفاده می کنیم؛ مانند مثال دوم که آیات جمع 

آَیة است.

گاه برای نشان دادن ارزش و منزلت چیزی، از اسم اشاره  توجه 2: دوری و نزدیکی، فقط فاصله فیزیکی و ملموس نیست. 

؛ اشــاره دور ِتلَك به دلیل مقام باال و دســت نیافتنی کتاب است  كمِي( َ ِكتاِب احلْ
ْ
َك آياُت ال

ْ
ِتل دور اســتفاده می کنیم؛ مثال در )

نه دوری ظاهری!1

اسم اشاره مکان %
کار می رود. به جدول زیــر و مثال های ذیل آن  اســم اشــاره بــه مکان )موقعّیت( برای اشــاره به مکان یا موقعّیت خاصی بــه 

توجه کنید:
مکان دورمکان نزدیک

ّمَ = آنجاُهنا = این جا
َ
ُهناِلَك، ث

گرم و نزدیکی. َيْوَم هاُهنا َحمٌي )حاّقه: 35(: پس نیست برای او امروز، در این جا دوست 
ْ
ُه ال

َ
ْيَس ل

َ
َفل

ُه )آل عمران: 38(: در آنجا خواند زکرّیا پروردگارش را. ّبَ ا َر ّيَ ُهناِلَك َدعا َزَكِر

ِی خداست. کنید، پس آنجا رو وا َفَثَّ َوْجُه اهَّلِل )بقره: 115(: پس هرکجا رو 
ُّ
ْيَنما ُتَول

َ
َفأ

ِلَك است؟ 
ٰ

ِلُکم، جمِع ذ
ٰ

سؤال: آیا ذ

ِلَك اسم اشاره دور برای مفرد مذکر است و هر دو به معنای »آن« بوده و تفاوتی در معنا ندارند؛ اما 
ٰ

ِلُکم مانند ذ
ٰ

جواب: خیر! ذ

از یک نظر متفاوت اند، توضیح اینکه در یک گفت وگو، سه رکن وجود دارد:

متکلم  .1

مخاطب  .2

که به آن اشاره می شود )مشاٌرالیه(. چیزی   .3

گر مخاطب چند  که مخاطب هم مفرد باشد؛2 اما ا ِلَك استفاده می کنیم، به شرطی 
ٰ

گر مشارالیه، مفرد مذکر و دور باشد، از ذ ا

کنید: ِلُکم استفاده می کنیم؛ به مثال های زیر توجه 
ٰ

نفر باشند، برای اشاره به همان چیز از ذ

ْن َخْشَيِة اهّلِل( )حشر: 21( اسم اشاره نزدیک آمده؟ )ر.ک: تفسیر هدایت( ًعا ّمِ َتَصّدِ ْيَتُه َخاِشًعا ّمُ
َ
َرأ

َّ
 َجَبٍل ل

َ
ُقْرآَن َعیل

ْ
َنا َهَذا ال

ْ
نَزل

َ
ْو أ

َ
ل 1. پژوهش: چرا در آیه شریف )

2. تقسیم بندی اسم اشاره به نزدیک، دور و مکان و صیغه های مختلف هر یک از آن ها به اعتبار »مشاٌرالیه« صورت گرفته است.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ُكْم )جمعه: 9(: آن بهتر است برای شما.
َّ
ٰذِلُكْم َخْيٌر ل

ٰذِلَك َخْيٌر ذِلَك ِمْن آياِت اهَّلِل )اعراف: 26(: آن بهتر است، آن از نشانه های خداست.

در آیه شــریف اول، ســیاق آیات اهمّیت نماز جمعه را بیان می کند و به طور مســتقیم مؤمنان را خطاب قرار داده، می فرماید: 

»آن )یاد خدا و نماز جمعه و...( بهتر است برای شما )مؤمنان(«.

کــه دیفران بهره ای از ایــن آیه ندارند؛  کرم؟ص؟ اســت؛ البته به این معنا نیســت  در آیــه شــریف دوم، خطــاب اولیه با راامبر ا

گرفته است و همه باید از  گیرند، راشوا و الفوی آن ها مورد خطاب قرار  بلکه به جای اینکه مردم مورد خطاب مستقیم قرار 

کنند. کرم؟ص؟ بیان شده، استفاده  حقایقی که به راامبر ا

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
کنید. کریم رادا  گفته شده یک مثال از قرآن  به کمک استاد، برای هر یک از اسامی اشاره   .1

کنید )ضمایر تکراری را فقط یک بار بنویسید(. در عبارات زیر، ضمیر را مشخص و نوع آن را ذکر   .2

مرجعصیغهنوع ضمیرضمیرعبارتش

يِّنَي1 مِّ
ُ ْ
ي َبَعَث ِف ال ِ

َّ
ُهَو ال

2
نُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِِه  مِّ

ً
رَُسول

3

کنید. با مراجعه به لغات درس، جدول زیر را تکمیل   .3

کلمه جمع/ وزن جمعنوع جمعکلمه مفرد/ وزنش

ی / ُفْعِلی11 ّمِ
ُ
انأ /ُفْعِلّیِ

َسماء / َفعال22

/٭٭٭آَیة / ٭٭٭3

چیســت(؟  آن  الیــه  )ُمشــاٌر  دارد  اشــاره  چیــزی  چــه  بــه  ِلــَك، 
َ

ذ زیــر،  شــریف  آیــات  ترجمــه  بــه  مراجعــه  بــا   .4 

ُهم 
ُ
ِتهِيْم ُرُســل

ْ
أ َكاَنت ّتَ ــُه 

َ
ّن

َ
ِلــمٌي * َذِلَك ِبأ

َ
ْم َعــَذاٌب أ ُ ْمِرِهْم َولَ

َ
 أ

َ
َبــال  َفَذاُقــوا َو

ُ
وا ِمــن َقْبــل َكَفــُر ِذيــَن 

َّ
 ال

ُ
ِتُكــْم َنَبــأ

ْ
َلْ َيأ

َ
 )أ

يٌد( )تغابن: 5 ـــ 6( اْسَتْغَن اهَّلل َواهَّلل َغِنٌّ َحِ وا ّوَ
َّ
وا َوَتَول ُدوَنَنا َفَكَفُر َبَشٌر َيْ

َ
وا أ

ُ
َناِت َفَقال َبّيِ

ْ
ِبال

کنید. در آیات شریف زیر، نوع اسم اشاره و مخاطب آن را بیان   .5

يْطاَن لَُكما َعُدوٌّ ُمبنيٌ . )أعراف: 22( قُْل لَُكما إِنَّ الشَّ
َ
َجَرةِ َو أ نَْهُكما َعْن تِلُْكَما الشَّ

َ
 لَْم أ

َ
أ  أ. 

ي لُْمُتنَّين  فِيِهِ . )یوسف: 32( قالَْت فَذلُِكنَّ الَّ  ب. 

هنفام جمع بستن، حرف »ی« در آخر کلمه، مشّدد می شود.  .1
»َسماء« در اصل »َسماو« بوده است. برای جمع بستن از کلمه اصلی استفاده کنید.  .2

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



بخش دوم آیات سوم تا پنجم

ســــــــوره 
مـــبـــارک 
جـــمـــعـــه

7



63 سوره مبارک جمعه/2

آشنا    %

ْضل ]فضل[: فضل، بخشش َعِظیم ]عظم[: عظیم، 
َ
4� ف

بزرگ.

کتاب  5� َمَثــل ]مثــل[: مَثل، حال، وصف َتــْوَراة: تورات، 

گروه  ــْوم ]قوم[: قــوم، 
َ
آســمانی حضــرت موســی؟ع؟ ق

َظاِلم ]ظلم[: ظالم، ستمکار، ستمفر.

جدید %

ا: )حرف  ّمَ
َ
3� آَخــر ]أخر[: دیفر آَخِريَن ]أخر[: ج.س آَخر ل

وا: هنوز ملحق نشده اند، هنوز نپاوسته اند.
ُ

ا َیلَحق ّمَ
َ
وَن ]لحق[: ملحق می شوند، می راوندند ل

ُ
که4 َیلَحق نفی(، زمانی 

کســی )کســانی(؟5  که، چه  کســانی  که،  کســی  4� ذاِلَك: )اســم اشــاره مفرد مذکر دور(، آن ُيْؤِتي ]أتی[: می دهد َمن: )هر( 

و: صاحب، دارای.
ُ

َیَشاُء ]شیأ[: می خواهد ذ

وَن ]حمل[: حمل می کنند، 
ُ

: سپس َیْحِمل ّمَ
ُ
وا ]حمل[: بر دوش شان گذاشته شد، بر آنان نهاده شد، مکلف شدند ث

ُ
ل 5� ُحّمِ

کتاب   ]حمل[: حمل می کند ِســفر ]ســفر[: 
ُ

زیر بار می روند، عمل می کنند َك: مانند، شــبیه ِحَمار ]حمر[: خر، االغ َیْحِمل

ُبوا ]کذب[: تکذیب کردند، دروغ شمردند َيْهِدی ]هدی[: هدایت 
َّ

ار ]سفر[: ج.م ِسفر ِبْئَس6 ]بأس[: چه بد است َکذ
َ

ْسف
َ
أ

اِلِمیَن:7 
َ

ــوم الّظ
َ

ــْم َیحِملوا: حمل نکردند، عمل نکردند الق
َ
می کنــد، راهنمایــی می کنــد َظاِلِمیَن ]ظلم[: ج.س َظاِلم ل

گروه ستمکار. قوم ظالم، قوم ستمفر، 

1. از این درس به بعد، جمع سالم و مذکر به این شکل نشان داده می شوند: »ج�م= جمع مکّسر«، »ج�س= جمع سالم«.
2. با توجه به آیه قبل، عبارت »و نیز برانفیخت راامبر؟ص؟ را، بر...« را به ترجمه این آیه شریف اضافه کنید.

3. حرف »ِبـ « را در »ِبآیاِت« ترجمه نکنید.
. )صّف: 5( ْم( َبُ و

ُ
َزاَغ اهّلُل ُقل

َ
ا َزاُغوا أ ّمَ

َ
َفل ( .4

. )صّف: 7( ْسالِم( ِ
ْ

 ال
َ

َكِذَب َو ُهَو ُيْدعی ِإل
ْ
 اهّلِل ال

َ
ِن اْفَتری َعیل ُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
َو َمْن أ ( .5

ح شود: چرا به صورت »بد است« ترجمه نشده؟  گرچه »ِبئَس« یکی از افعال ذّم است، ترجمه آن شبیه فعل تعجب است. شاید این سؤال مطر 6. برای استاد: ا
برای جواب، به فصلنامه رژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، سال 4، شماره 11 رجوع کنید.

7. بیشتر بدانیم: در عربی برای اسم جمع، صفت جمع آورده می شود؛ اما در زبان فارسی از صفت مفرد استفاده می کنیم.

ُسورة الجمعه

ا يَۡلَحُقواْ  بنِٖي ٢ 2وَءَاَخرِيَن ِمۡنُهۡم لَمَّ ِمن َقۡبُل لَِف َضَلٰٖل مُّ
ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُءۚ  بِِهۡمۚ وَُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ٣ َذٰلَِك فَۡضُل ٱللَّ
ِيَن ُحِّلُواْ ٱتلَّۡوَريَٰة ُثمَّ لَۡم  ُ ذُو ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيِم ٤ َمَثُل ٱلَّ  وَٱللَّ
ۡسَفاَرۚۢا بِۡئَس َمَثُل ٱۡلَقوِۡم 

َ
َيِۡملُوَها َكَمَثِل ٱۡلَِمارِ َيِۡمُل أ

ٰلِِمنَي٥ ُ َل َيۡهِدي ٱۡلَقوَۡم ٱلظَّ ِۚ وَٱللَّ بُواْ أَِبَيِٰت3 ٱللَّ ِيَن َكذَّ ٱلَّ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



درس هفتم64

تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
ضل _ َعظیم _ َمَثل« است؟ 

َ
گزینه ترجمه »ف کدام   .1

 	ج. بخشش _ بزرگ _ حال	 	 	ب. بخشش _ بزرگ تر _ مثال	 	  أ. بزرگ _ بزرگی _ نمونه	

گزینه معنای »دیگر« است؟  کدام   .2

 	ج. آِخَرة	 	 	ب. آَخر	 	  أ. آِخر	

گزینه ترجمه ُيْؤِتی است؟  کدام   .3

 	ج. می آید	 	 	ب. می گیرد	 	  أ. می دهد	

وا است؟  ُ
ا َیلَحق ّمَ

َ
گزینه ترجمه ل کدام   .4

 	ج. مفر آن که بپاوندند	 	 	ب. زمانی که راوستند	 	  أ. هنوز نپاوستند	

گزینه معنای »االغ« است؟  کدام   .5

 	ج. ُحُمر	 	 	ب. ِحَمار	 	  أ. َحْمراء	

بوا است؟ 
َّ

گزینه ترجمه َکذ کدام   .6

 	ج. ناسزا گفتند	 	 	ب. دروغ شمردند	 	  أ. دروغ گفتند	

« است؟  ُ
م َیحِملوا _ َیحِمل

َ
لوا _ ل گزینه ترجمه »ُحّمِ کدام   .7

	  أ. تحّمل می کنند _ عمل نکردند _ حمل کرد			ب. مکّلف شدند _ هنوز حمل نکرده اند _ حمل بکند	

	ج. بر دوش شان گذاشته شد _ حمل نکردند _ حمل می کند	

ر _ َظاِلم« است؟  ْ
گزینه جمع »آَخر _ ِسف کدام   .8

 	ج. آَخرین _ أسَفار _ َظاِلمینَ	 	 	ب. آَخران _ ُسُفور _ َمظاِلم	 	  أ. أَواِخر _ ُسَفراء _ َظواِلم	

ب . تمرین عبارت %
ْم( َحُقوا ِبِ

ْ
ا َيل ْم مَلَّ يَن ِمْنُ َو آَخِر (   .1

  أ. و ]فرستاده[ نهایی از آنان، هنوز به آن ها ملحق نشده است	

 ب. و افراد دیفر از ایشان، ]که[ هنوز نپاوسته اند به آن ها	

 	ج. و آخرین افرادشان به آن ها ملحق شدند	

ِكمُي( َ يُز احلْ َعِز
ْ
ُهَو ال (   .2

 	ج. او عزیِز حکیم است	 	 	ب. او عزیز و باحکمت است	 	  أ. او عزیز و داناست	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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 اهَّلِل ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء(
ُ

َذِلَك َفْضل (   .3

  أ. این بخشش خداست که دریافت می کند هرکه بخواهد  

 	 	 	ب. آن بخشش خدا برای هر که بخواهد است

 	ج. آن بخشش خداست، می دهد آنرا به کسی که می خواهد   

َعِظمِي(
ْ
َفْضِل ال

ْ
َو اهَّلُل ُذو ال (   .4

  أ. و خدای بخشنده، بزرگ است	

 	ب. و خدا دارای بخشش بزرگ است	

 	ج. و خداوند گناهان بزرگ را می بخشد	

وَها(
ُ
ِمل َّ َلْ َيْ ُ

ْوَراَة ث وا الّتَ
ُ
ل ِذيَن ُحِّ

َّ
 ال

ُ
َمَثل (   .5

	  أ. ِمثل کسانی که حمل کردند تورات را سپس حمل نکردند آن را 

 ب. حال )مثال( کسانی که بر دوش شان گذاشته شد تورات، سپس عمل نکردند ]به[ آن 

 	ج. مثال کسانی که حامل تورات بودند اما عمل کننده به آن نبودند	

ْسَفاًرا(
َ
 أ

ُ
ِمل َماِر َيْ ِ

ْ
َكَمَثِل احل (   .6

 	 	  أ. مانند باربری که کتاب حمل می کند

	 	 	ب. مانند حال خری ]است[ که در مسافرت بار می برد 

 	 	ج. مانند حال خری ]است[ که حمل می کند کتاب هایی را	

ُبوا ِبآَياِت اهَّلل(
َ

َكّذ ِذيَن 
َّ
َقْوِم ال

ْ
 ال

ُ
ِبْئَس َمَثل (   .7

  أ. چه بد است! حال قومی که تکذیب کردند نشانه های خدا را	

	 	 کارند! قومی که تکذیب کردند نشانه های خدا را	 	ب. چه بد 

 ج. حال )مثال( آنان بسیار بدتر از کسانی است که نشانه های خدا را تکذیب می کنند	

نَي( امِلِ
َ

َقْوَم الّظ
ْ
ِدی ال َو اهَّلل اَل َيْ (   .8

  أ. و خداوند راهنمای قوم ستمکاران نیست	

 	ب. و خداوند هدایت نمی کند قوم ستمفر را	

 	ج. هدایت قوم ستمکاران با خدا نیست	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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فعل ماضی

معرفی فعل ماضی %
در درس های گذشــته آموختیم، فعل کلمه ای اســت که بر معنای مســتقلی )واقع شدن کار یا حالتی( در زمان خاصی داللت 

گر فعل مربوط به زمان گذشته باشد، به آن فعل ماضی می گویام. دارد. ا

فعل »َعِلَم« به معنای »دانســت« بر حالت دانســتن در زمان گذشته داللت دارد؛ همچنین حالت دانستن مربوط به شخص 

که  کردیم، برای فعل هم چهارده صیغه داریم  گذشته برای ضمایر، چهارده صیغه معرفی  مفرد مذکر غایب است. در درس 

در جدول زیر آمده است.

جمعمثنیمفرد

غایب
َعِلُمواَعِلماَعِلَممذکر

َعِلْمَنَعِلَمتاَعِلَمْتمؤنث

مخاطب
َعِلْمُتمَعِلْمُتماَعِلْمَتمذکر

َعِلْمُتّنََعِلْمُتماَعِلْمِتمؤنث

َعِلْمناَعِلْمُتمذکر/مؤنثمتکلم

کلمات باال، وزن آن ها را بنویسیم به جدول زیر می رسیم. گر بخواهیم به جای  تمام افعال باال از ریشه »علم« هستند. ا

جمعمثنیمفرد

غایب
مذکر

َ
ِعل

َ
ف

َ
ِعال

َ
واف

ُ
ِعل

َ
ف

ْتمؤنث
َ
ِعل

َ
تاف

َ
ِعل

َ
َنف

ْ
ِعل

َ
ف

مخاطب
َتمذکر

ْ
ِعل

َ
ُتَماف

ْ
ِعل

َ
ُتمف

ْ
ِعل

َ
ف

ِتمؤنث
ْ
ِعل

َ
ُتَماف

ْ
ِعل

َ
ُتّنَف

ْ
ِعل

َ
ف

ُتمذکر/مؤنثمتکلم
ْ
ِعل

َ
ناف

ْ
ِعل

َ
ف

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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اوزان فعل ماضی %
کرد؟  سؤال: آیا صیغه 9 ماضی از ریشه »کتب«، َکِتبُتم است؟ آیا می توان از جدول اوزان فوق، برای یافتن این فعل استفاده 

جواب: خیر! اوزان فعل ماضی از ریشه »کتب« شباهت زیادی با اوزان فعل ماضی از ریشه »علم« دارد؛ اما در یک حرکت با 

کســره )ِ ( اســت  هم تفاوت دارند؛ در صیغه های فعل ماضی از ریشــه »علم«، حرکت حرف دوم فعل )ل(، در تمام صیغه ها، 

اما در فعل ماضی از »کتب«، حرکت حرف دوم فعل )ت(، در تمام صیغه ها فتحه )َ ( اســت )َکَتَب =نوشــت، َکَتبا، َکَتُبوا،...(. 

تنها تفاوت اوزان این دو فعل در حرکِت حرِف دوِم فعل )عین الفعل(1 است. پس وزن صیغه9 از ریشه »کتب«، َکَتبُتم بر وزن 

َعلُتم است.
َ
ف

به طور کلی صیغه اول فعل های ماضی، می تواند سه وزن داشته باشد و وزن سایر صیغه ها نیز از صیغه اول ساخته می شود:

وا... .
ُ

َعل
َ
، ف

َ
َعال

َ
، ف

َ
َعل

َ
که جدول وزن این دسته از افعال می شود: ف َق  َ

، مانند َکَتَب و َخل
َ

َعل
َ

وزن ف  .1

وا... .
ُ

ِعل
َ
، ف

َ
ِعال

َ
، ف

َ
ِعل

َ
که جدول وزن این دسته از افعال می شود: ف ، مانند َعِلَم و َشِهَد 

َ
ِعل

َ
وزن ف  .2

وا... .
ُ

ُعل
َ
، ف

َ
ُعال

َ
، ف

َ
ُعل

َ
که جدول وزن این دسته از افعال می شود: ف َم و َکُرَم  ُ

، مانند َحل
َ

ُعل
َ

وزن ف  .3

سؤال 1: وزن فعل ماضی از یک ریشه خاص، مثال »بعث« چیست؟ 

کرد. کاربردهای این فعل در زبان عربی مراجعه  جواب: تشخیص وزن ماضی قاعده خاصی ندارد و باید به لغتنامه و 

َم نیز به کاربرد؟  ُ
َم یا َعل َ

سؤال 2: آیا می توان فعل ماضی َعِلَم را در سایر وزن های َعل

که قباًل در زبان عرب استفاده شده است. معمواًل  کار جایز نیست. ما تنها می توانیم یک ریشه را به وزنی ببریم  جواب: این 

یک ریشه فقط در یکی از وزن های ماضی به کار می رود.

کلمه ای به  گر  که به آن، ألف إمالئیة می گویام. این ا ناخواناست و ا توجه 1: الف آخر صیغه 3، یک عالمت نفارشی است 

فعل اضافه شود، حذف می گردد؛ مثال:

( )جمعة: 11(
ً
هْيا َو َتَرُكوَك قاِئا

َ
وا ِإل

ُ
 اْنَفّض

ً
وا ْ ْو لَ

َ
ْوا ِتاَرًة أ

َ
َو ِإذا َرأ َتَرُکوا + َك= َتَرُکوَك: )

کرده، یک »و« به آخر  کن به ضّمه »ـُ« تغیار  َعلُتْم« ضمیر متصل اضافه شود، حرکت »م« از سا
َ

گر به صیغه 9 ماضی »ف توجه 2: ا

فعل اضافه می شود؛ مثال:

گر دانستید آنان را، زنان  اِر )ممتحنة: 10(؛ پس ا
َ

ُكّف
ْ
: »َفِإْن َعِلْمُتُموُهّنَ ُمْؤِمناٍت َفل َتْرِجُعوُهّنَ ِإَل ال = َعِلمُتُموُهّنَ َعِلمُتْم + ُهّنَ

کافران«. گر آنان را مؤمن تشخیص دادید(، پس بازنفردانید آنان را به سوی  مؤمن )ا

1. به حرف اول از حروف اصلی فعل، »فاءالفعل«، به حرف دوم »عین الفعل« و به حرف سوم »الم الفعل« می گویام.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
در جــدول زیــر، ترجمــه افعال را نوشــته، ســپس در آیات ذیــل جدول، معانی کلمات مشخص شــده را بــا کلمات جدول،   .1

مقایسه کنید.

معنیجمعمعنیمثنیمعنیمفرد

غایب
َعِلُموا )آن دو مرد( دانستند1َعِلماَعِلَممذکر

َعِلْمَنَعِلَمتاَعِلَمْتمؤنث

مخاطب
َعِلْمُتمَعِلمُتَماَعِلْمَتمذکر

دانستیدَعِلْمُتّنََعِلمُتَماَعِلْمِتمؤنث

َعِلْمنادانستمَعِلْمُتمذ/مؤمتکلم

نَّ فيُكْم َضْعفاً )انفال: 66(
َ
َف الّل َعنُْكْم وََعلَِم أ اآلَن َخفَّ  أ. 

ِخريَن )حجر: 24(
ْ
َو لََقْد َعلِْمَنا الُْمْسَتْقِدمنَي ِمنُْكْم َولََقْد َعلِْمَنا الُْمْسَتأ  ب. 

َرْت )انفطار: 5( خَّ
َ
َمْت َو أ َعلَِمْت َنْفٌس ما قَدَّ  ج. 

ُروَن )واقعه: 62( ول  فَلَْو ل تََذكَّ
ُ
ةَ اْل

َ
َو لََقْد َعلِْمُتُم2 النَّْشأ  د. 

إِْن ُكنُْت قُلُْتُه َفَقْد َعلِْمَتُه )مائده: 116(  ه. 

ِ )قصص: 75( نَّ اْلَقَّ لِلَّ
َ
َفَعلُِموا أ  و. 

َ را به همراه معنای آن، در جدول زیر بنویسید.
َعل

َ
چهارده صیغه فعل ماضی ریشه »کفر« وزن ف  .2

معنیجمعمعنیمثنیمعنیمفرد

غایب
مذکر

مؤنث

مخاطب
مذکر

مؤنث

مذ/مؤمتکلم

که در فارسی فرقی بین مثنی و جمع و از طرفی بین مذکر و مؤنث نیست، بسیاری از ترجمه ها یکسان می شوند. 1. ترجمه دقیق: ]دو مرد[ دانستند؛ اما ازآنجا
کن »ْم« و »ْنـ«  کن است؛ وقتی این دو کلمه را پشت سر هم بخوانیم، دو حرف سا ة« سا

َ
شأ

َ
2. حرکت اصلی حرف »م« در »َعِلمُتْم« و حرکت حرف »ن« اول در »الّن

کنین، حرکت »م« به ضّمه تغیار  کَنین گفته می شود و برای رفع التقاء سا کنار یکدیفر قرار می گیرند )الف میان آن ها خوانده نمی شود( که اصطالحًا التقاء سا
می کند و می شود: »َعِلمُتُم«.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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جدول تحلیل فعل1 زیر را تکمیل کنید. فعل های ماضی را که زیر آن ها خط کشــیده شــده، در ســتون اول جدول نوشــته   .3

کنید. که به آن اضافه شده(، سایر ستون ها را تکمیل  )فقط خود فعل، بدون چیزهایی 
ُصولِها فَبِإِذِْن الّل َو ِلُْخزَِي الْفاِسقنَي )حشر: 5(

ُ
ْو تََرْكُتُموها قائَِمًة َع  أ

َ
ما َقَطْعُتْم ِمْن لَنٍة أ  أ. 

ْن َتُقولُوا ما ل َتْفَعلُوَن )صف: 3(
َ
َكُبَ َمْقتاً ِعنَْد الّل أ  ب. 

َو الّل ُمتِمُّ نُورِهِ َو لَْو َكرِهَ الاْكفُِروَن )صف: 8(  ج. 
فَٓاَمَنْت طائَِفٌة ِمْن بيَن  إِْسائيَل َو َكَفَرْت طائَِفٌة )صف: 14(  د. 

ّمِّينَِي رَُسوًل )جمعة: 2(
ُ
ي َبَعَث ِف اْل ُهَو الَّ  ه. 

نا عبٌِد ما َعَبْدُتْم )کافرون: 4(
َ
َو ل أ  و. 

ِ َما َخلََق )فلق: 2( ِمن َشّ  ز. 

ْن لَْن ُيبَْعُثوا قُْل بيَل  َو َرّبِ تَلُبَْعُثَّ ُثمَّ تَلُنَبَُّؤنَّ بِما َعِملُْتْم َو ذلَِك َعَ الّل يَسٌي )تغابن: 7(
َ
يَن َكَفُروا أ زََعَم الَّ  ح. 

معنی2نام صیغهش.ص1وزن صیغه اولوزن فعلریشهفعلش

َطعُتْم1
َ

قطع کردیدجمع مذکر مخاطب9َفَعَلَفَعلُتمقطعق

2

َفُعَلَکُبَر3

4

5

6

7

8

9

کنید. اسامی اشاره آیات درس را نام برده، شماره صیغه و نوع )اشاره به نزدیک، دور یا مکان( هر یک را مشخص   .4
....................................................................................................................................................................

کنید )ضمایر تکراری را فقط یک بار بنویسید(. در جدول زیر، ضمایر و نوع آن را ذکر   .5

مرجعصیغهنوع ضمیرضمیرعبارتش

1
َِكيُم

ْ
َعِزيُز ال

ْ
َحُقوا بِِهْم َو ُهَو ال

ْ
ا يَل َو آَخِريَن ِمنُْهْم لَمَّ

2

َذلَِك فَْضُل اهلل يُْؤِتيِه َمن يََشاء3
يَن ُحِّلُوا اتلَّْوَراَة ُثمَّ لَْم َيِْملُوَها4 ِ

َّ
َمثَُل ال

1. جدول تحلیل فعل، تمرینی است که تا پایان کتاب وجود دارد و در آینده، جزئیات آن بیشتر می شود. غایت ما در فعل، انجام این جداول است.
2. ش.ص= شماره صیغه.

3. برای یافتن معنا و ریشه، از لغتنامه درس ها یا لغتنامه پایان کتاب استفاده کنید.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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جـــمـــعـــه
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آشنا %

ْوِلَیــاء ]ولی[: 
َ
6� َوِلــّی ]ولــی[: دوســت، سرررســت أ

ج.م َوِلــّی َمْوت ]موت[: مرگ َصاِدق ]صدق[: 

صادق، راستفو.

َبــد ]أبــد[: هرگــز، همیشــه2 َیــد ]یدی[: دســت 
َ
7� أ

َعِلیم ]علم[: )بسیار( دانا.

ْیــب ]غیب[: غیب، 
َ

8� َعاِلــم ]علــم[: عالم، دانا غ

نهان.

جدید %

3: که قطعــًا، قطعًا اینکه ُدون ]دون[:  ّنَ
َ
گر َزَعمُتم ]زعم[: پنداشــتید، گمان کردید أ 6� َهــاُدوا ]هــود[: یهودی شــدند ِإن: ا

کنید ُکنُتم ]کــون[: بودید َصاِدِقیــَن ]صدق[: ج.س  کنید، تمّنــا  ْوا ]منــی[: آرزو 
َ
: پــس، درنتیجــه، تا َتَمّن

َ
غیــر، بــدون ف

گر  ُکنُتم: ا گر می پنداریــد ِان  که یهودی شــدید4، ای یهودیــان ِإن َزَعْمُتــْم: ا کســانی  ِذيَن َهاُدوا: ای 
َّ
َهــا ال ّيُ

َ
َصــاِدق َیــا أ

هستید.

یِديِهم: اعمالی 
َ
َمت ا

َ
ّد

َ
ْیِدي ]یدی[: ج.م َید َما ق

َ
کرد أ َمت ]قدم[: راش فرستاد، تقدیم 

َ
ّد

َ
وَن ]منی[: آرزو می کنند ق

َ
7� َیَتَمّن

که راش فرستادند.5

وَن ]ردد[: بازگشــت داده می شــوید، بازگردانده 
ُ

ِقــي ]لقی[: مالقات کننده ُتــَرّد
َ

وَن ]فــرر[: فــرار می کنیــد، می گریزید ُمال 8� َتِفــّرُ

وَن ]عمل[: انجام می دهید، عمل می کنید 
ُ

گاه می کند، خبر می دهد َتْعَمل ُئ ]نبأ[: آ می شــوید َشــَهاَدة ]شــهد[: آشــکار ُیَنّبِ

وَن: )راوسته( انجام می دادید.
ُ

ُکنُتم َتعَمل

ُوا«.
َ
کنین، حرکت »و« به ضّمه تغیار می کند: »َتَمّن کن است که برای رفع التقاء سا ْوا«، سا

َ
1. حرکت اصلی حرف »و« در »َتَمّن

. )تغابن: 9( َعِظمُي(
ْ
َفْوُز ال

ْ
َبًدا َذِلَك ال

َ
اُر َخاِلِديَن ِفَيا أ هْنَ

َ ْ
ا ال ِتَ ْ ِری ِمن تَ ْ اٍت تَ ُه َجّنَ

ْ
ُيْدِخل ( .2

« بیشتر آشنا می شویم. « و »أّنَ 3. در جلد دوم با معانی »إّنَ
4. ترجمه این عبارت شبیه به »یا اّیها الذیَن آَمُنوا« است که در درس بعد گفته خواهد شد.

کنایه از دســتاوردها و اعمالی اســت که به دســت خودشــان مرتکب شــدند و برای آخرت راش  5. ترجمه تحت اللفظی: آنچه راش فرســتاد دست های شــان، 
فرستادند.

ُسورة الجمعه

ِ ِمن  ۡوِلَآُء لِلَّ
َ
نَُّكۡم أ

َ
ِيَن َهاُدٓواْ إِن زََعۡمُتۡم أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قُــۡل َيٰٓ

ۥٓ  ُدوِن ٱنلَّاِس َفَتَمنَُّواْ 1 ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنُتۡم َصِٰدقنَِي ٦ َوَل َيَتَمنَّۡونَُه
ٰلِِمنَي ٧ قُۡل  ُ َعلِيــُمۢ بِٱلظَّ يِۡديِهۡمۚ َوٱللَّ

َ
َمۡت أ بَــَدۢا بَِما قَدَّ

َ
أ

وَن  وَن ِمۡنُه فَإِنَُّهۥ ُمَلٰقِيُكۡمۖ ُثمَّ تَُردُّ ِي تَفِــرُّ إِنَّ ٱلَۡمۡوَت ٱلَّ
َهَٰدةِ َفُينَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ٨  إَِلٰ َعٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
ذيَن َهاُدوا« است؟ 

َّ
ها ال گزینه ترجمه »َهاُدوا _ یا أّيُ کدام   .1

	 	ب. یهودی شدند _ ای کسانی که یهودی شدید	 	  أ. یهودی شدند _ ای کسانی که یهودی شدند	

 	ج. هدایت شدند _ ای کسانی که هدایت شدید	

وا« است؟ 
َ
وَن _ َتَمّن

َ
گزینه ترجمه »َیَتَمّن کدام   .2

	  أ. آرزو می کنند_ آرزو کنید  

	 	 کردند	 	ب. آرزو می کردند _ آرزو 

 ج. تأّسف می خورند _ تأّسف بخورید

« نیست؟ 
َ

گزینه ترجمه » أّنَ _ ُدون _ ف کدام   .3

 ج. این که _ بدون _ در نتیجه	 		 	ب. قطعًا _ َپست _ سپس	 	 که _ غیر _ پس	  أ. 

َمت است؟ 
َ

ّد
َ
گزینه ترجمه ق کدام   .4

 	ج. قدیمی شد	 	 	ب. قدم گذاشت	 	  أ. تقدیم کرد	

گزینه ترجمه َشهاَدة است؟  کدام   ، َهاَدِة(
َ

َغْيِب َو الّش
ْ
وَن ِإَل َعاِلِ ال

ُ
َّ ُتَرّد ُ

ث در آیه )  .5

 	ج. آشکار	 	 	ب. مشاهده و شهود	 	  أ. کشته شدن در راه خدا	

ُئ« است؟  گزینه ترجمه »َتِفّروَن _ ُتَرّدوَن _ ُیَنِبّ کدام   .6

	 کنید _ رد می شوید _ نبیء شد	 	ب. فرار  	  أ. فرار می کنید _ بازگشت می کنید _ خبر می دهد	

 گاه می کند	 	ج. می گریزید _ بازگشت داده می شوید _ آ

کلمه مشخص شده، ریشه متفاوتی دارد؟  گزینه،  کدام  در   .7

	 ُمُهُم« الِكتاَب َو احِلَكَة )جمعة: 2(	
ّ
	ب. »ُيَعِل 	  أ. َو اهَّلُل »َعلمٌي« ِبالّظامِلنَي )جمعة: 7(	

 ُكنُت »َتعَملوَن« )جمعة: 8(	 	ج. َفُيَنِبُئُكم ِبا 

ب . تمرین عبارت %
ِذيَن َهاُدوا(

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
 َيا أ

ْ
ُقل (   .1

 	  أ. بفو ای کسانی که هدایت شدند	

	 	ب. بفو ای کسانی که هدایت شدید 	

 	 ج. بفو ای کسانی که یهودی شدید	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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اِس( ْوِلَياُء هلِِل ِمن ُدوِن الّنَ
َ
ُكْم أ

َ
ّن

َ
ِإن َزَعْمُتْ أ (   .2

  أ. قطعًا می پندارید که شما دوستان خدایاد نه مردم دیفر	

 	ب. گمان نکنید که شما اولیاء اهلل هستید! ]بلکه[ از پست ترین مردم هستید	

 گر می پندارید که قطعًا شما دوستانی برای خدایاد از غیر مردم	 ج. ا

ُكنُتْ َصاِدِقنَي( ْوَت ِإن  ُوا امْلَ َفَتَمّنَ (   .3

	 گر هستید راستفویان	 	ب. پس آرزو کنید مرگ را، ا 	  أ. آرزوی مرگ قطعًا برای راستفویان است	

 	ج. تمنای مرگ می کنید اما نیستید راستفویان	

ْيِدِيْم(
َ
َمْت أ

َ
ا َقّد َبًدا ِبَ

َ
ْوَنُه أ َو اَل َيَتَمّنَ (   .4

  أ. و هرگز به آرزوی شان نمی رسند، به سبب آنچه تقدیم کرد دست های شان	

 	ب. آرزو می کنند دستاوردهای شان را هرگز ]در آخرت[ تقدیم شان نکنند	

 	ج. و آرزو نمی کنند آن را هرگز! به سبب اعمالی که راش فرستادند	

نَي( امِلِ
َ

َو اهَّلل َعِلمٌي ِبالّظ (   .5

	 	ب. و خداوند نسبت به ستمکاران بردبار است	 	  أ. و خداوند به ستمکاران ]بسیار[ داناست	

 	ج. تنها خداوند ]اعمال[ ستمکاران را می داند	

وَن ِمْنُه( ِذی َتِفّرُ
َّ
ْوَت ال  ِإّنَ امْلَ

ْ
ُقل (   .6

	 	  أ. بفو قطعًا مرگ همان چیزی است که از آن فرار می کنید	

	 	 	 ب. بفو مرگی که از آن فرار می کنید، قطعی است

 	 	 	ج. بفو قطعًا مرگی که فرار می کنید از آن...

ِقيُكْم(
َ

ُه ُمل
َ
َفِإّن (   .7

	 	ب. پس شما قطعًا با آن مالقات می کنید	 	  أ. پس قطعًا آن مالقات کننده شماست	

 	ج. همانا شما به لقای او می رسید	

َهاَدِة(
َ

َغْيِب َو الّش
ْ
وَن ِإَل َعاِلِ ال

ُ
َّ ُتَرّد ُ

ث (   .8

	  أ. قطعًا مرّدد می شوید در جهان نهان و آشکار	

 	ب. سپس بازگردانده می شوید به سوی دانای نهان و آشکار	

 	ج. سپس برمی گردید به سوی جهاِن نهان و آشکار	

وَن(
ُ
ُكنُتْ َتْعَمل ا  ُئُكم ِبَ َفُيَنّبِ (   .9

	 گاه می کند شما را به آنچه انجام می دهید	 گاه می کند شما را به آنچه انجام می دادید			ب. پس آ  أ. پس آ

 گاه می کند شما را به هر چه انجام می دهید	 	ج. پس آ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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فعل مضارع و مستقبل

ع % معرفی فعل مضار

ع1 می گویام. نوع دیفری از فعل مربوط به زمان حال و آینده است و به آن فعل مضار

ــُم= می دانــد« بر حالت دانســتن در زمان حال داللت دارد؛ همچنین حالت دانســتن مربوط به شــخص مفرد مذکر 
َ

فعــل »َیْعل

کنید. غایب است. چهارده صیغه این فعل و اوزان آن را در جدول های زیر مشاهده 

جمعمثنیمفرد

غایب
ُممذکر

َ
ماِنَیْعل

َ
ُموَنَیْعل

َ
َیْعل

ُممؤنث
َ
ماِنَتعل

َ
ْمَنَتعل

َ
َیعل

مخاطب
ُممذکر

َ
ماِنَتعل

َ
موَنَتعل

َ
َتعل

میَنمؤنث
َ
ماِنَتعل

َ
ْمَنَتعل

َ
َتعل

مذکر/متکلم
ُممؤنث

َ
عل

َ
ُمأ

َ
َنعل

جمعمثنیمفرد

غایب
مذکر

ُ
َیفَعلوَنَیفَعالِنَیفَعل

مؤنث
ُ

َنَتفَعالِنَتفَعل
ْ
َیفَعل

مخاطب
مذکر

ُ
َتفَعلوَنَتفَعالِنَتفَعل

َنَتفَعالِنَتفَعلیَنمؤنث
ْ
َتفَعل

مذکر/متکلم
مؤنث

ُ
فَعل

َ
أ

ُ
َنفَعل

ع % اوزان فعل مضار
ع برحسب حرکت عین الفعل  (. فعل مضار َ

ُعل
َ
، ف

َ
ِعل

َ
، ف

َ
َعل

َ
در درس گذشته با اوزان مختلف فعل ماضی آشنا شدیم )سه وزن ف

)حرف دوم از حروف اصلی فعل(، دارای اوزان زیر است:

، َیفَعالِن، َیفَعلوَن،...است.
ُ

ُم، َیشَهُد و... جدول وزن این افعال: َیفَعل
َ

، مانند َیعل
ُ

َیفَعل  .1

، َیفِعالِن، َیفِعلوَن،...است.
ُ

ُ و... جدول وزن این افعال: َیفِعل
، مانند َیغِفُر، َیحِمل

ُ
َیفِعل  .2

، َیفُعالِن، َیفُعلوَن...است.
ُ

، مانند َیکُتُب، َیحُسُن و... جدول وزن این افعال: َیفُعل
ُ

َیفُعل  .3

د % الثی مَجّرَ
ُ
ابواب افعال ث

ع آموختیم، مربوط به افعال ثالثی مجرد اســت. در این قســمت، دو قید »ثالثی« و  کنون درباره افعال ماضی و مضار آنچه تا

ح می دهیم. »مجرد« را شر

ع در زبان فارسی، بر زمان حال و در عربی بر حال و آینده داللت دارد. 1. فعل مضار

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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یکی از تقســیم بندی های فعل، تقســیم به ثالثی و رباعی اســت. منظور از فعل ثالثی، فعلی اســت که حروف اصلی آن، ســه 

حرف است. به فعلی که حروف اصلی آن، چهار حرف است رباعی گویام. در این کتاب، فقط ُيَوسِوُس رباعی است و مابقی 

افعال، ثالثی هستند.

ح می شود. که در درس آینده مطر  یکی دیفر از تقسیمات فعل، تقسیم به مجرد و مزید است 

ع شان به پنج دسته تقسیم می شوند: فعل های ثالثی مجرد با توجه به وزن ماضی و مضار

ُ اســت؛ مانند: َمَنَع ـــ َیمَنُع، َبَعَث ـــ َيبَعُث.
ع شــان َیفَعل َ و مضار

َعل
َ
: وزن ماضِی برخی افعال ثالثی مجرد ف

ُ
 ـــ َیفَعل

َ
َعل

َ
ف  .1

ُ است؛ مانند: َضَرَب ـــ َیضِرُب.
ع شان َیفِعل َ و مضار

َعل
َ
: وزن ماضی برخی افعال ثالثی مجرد ف

ُ
 ـــ َیفِعل

َ
َعل

َ
ف  .2

ــ َیعُبُد� ــ َینُصُر، َعَبــَدـ  ُ اســت؛ مانند: َنَصرـ 
ع شــان َیفُعل َ و مضار

َعل
َ
: وزن ماضــی برخی افعال ثالثی مجرد ف

ُ
ــــ َیفُعــل ـ 

َ
َعــل

َ
ف  .3

ُم، َشِهَد ـــ َیشَهُد.
َ

ُ است؛ مانند: َعِلَم ـــ َیعل
ع شان َیفَعل َ و مضار

ِعل
َ
: وزن ماضی برخی افعال ثالثی مجرد ف

ُ
 ـــ َیفَعل

َ
ِعل

َ
ف  .4

ُ است؛ مانند: َحُسَن ـــ َیحُسُن.
ع شان َیفُعل َ و مضار

ُعل
َ
: وزن ماضی برخی افعال ثالثی مجرد ف

ُ
 ـــ َیفُعل

َ
ُعل

َ
ف  .5

هـر یـک از دسـته های بـاال را یـک بـاب گوینـد. فعـل ثالثـی مجرد، پنج بـاب1 دارد که نـام هریک از آن هـا، همان وزِن   

ع آن اسـت. ماضـی ــــ مضـار

ع را برای یک فعل خاص به دست آورد؟  سؤال: چفونه می توان وزن فعل ماضی و مضار

کــه در برخی  کــرد. هریک از این ابــواب، یک یا دو فعل مشــهور دارند  جــواب: راه مشــخصی نــدارد و بایــد بــه لغتنامه رجوع 

ُ است می گویند این فعل 
ــ َیفُعل ـ 

َ
َعل

َ
لغتنامه ها برای معرفی باب استفاده می شود؛ مثاًل به جای اینکه بفویند این فعل از باب ف

از باب نصر است.

کنید. برای مشاهده صیغه های فعل ثالثی مجرد، به راوست4، )بخش ابواب ثالثی( مجرد مراجعه 

فعل مستقبل %
که به  ٍب َيْنَقِلُبوَن )شعراء: 227(= به زودی خواهند دانست، آنانکه ظلم کردند 

َ
ّیَ ُمْنَقل

َ
ُموا أ

َ
ذيَن َظل

َّ
ُم ال

َ
در آیه شریف »َسَيْعل

ُم= می داند« ساخته شده و بر زمان 
َ

ع َیعل ُم= به زودی خواهد دانست«2 از فعل مضار
َ

کدام بازگشتفاه، بازمی گردند«، فعل َسَیعل

ع ســاخته می شــود: آینده داللت می کند. به این فعل، فعل مســتقبل می گویام. فعل مســتقبل با دو قاعده زیر از فعل مضار

ُم: به زودی خواهد دانست«.
َ

ُم = َسَیعل َ
ع اضافه می کنیم: »َس + َیعل الف ـــ آینده نزدیک: حرف س را به ابتدای فعل مضار

ُم: خواهد دانست«.
َ

 َیعل
َ

ُم = َسوف َ
َ + َیعل

ع اضافه می کنیم: »َسوف َ را به ابتدای فعل مضار
ب ـــ آینده دور: حرف َسْوف

ع بر زمان حال و آینده داللت دارد؛ اما فعل مستقبل فقط بر زمان آینده داللت دارد. توجه: فعل مضار

وَنُکم ]ولی[ و...(، از ذکر آن خودداری کرده ایم.
ُ
کریم )َیل « در قرآن  ُ

ــ َیفِعل ـ 
َ

ِعل
َ

1. برای استاد: به علت استعمال نادر باب »ف
ُم« را به صورت جمع ترجمه کردیم تا با فاعل خود مطابقت کند. توضیح این مطلب در جلد دوم خواهد آمد.

َ
2. در آیه ابتدای درس، فعل »َسَیعل

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
کلمات  کلمات مشخص شــده را بــا  در جــدول زیــر، ترجمــه افعــال را نوشــته، ســپس در آیــات ذیل جــدول، معانــی   .1

مقایسه کنید. جدول، 

معنیجمعمعنیمثنیمعنیمفرد

غایب
ُممذکر

َ
ماِنَیْعل

َ
ُموَن )آن دو مرد( می دانندَیْعل

َ
َیْعل

ُممؤنث
َ
ماِنَتعل

َ
مَنَتعل

َ
 )آن چند زن( می دانندَیعل

مخاطب
ُممذکر

َ
ماِنَتعل

َ
موَنَتعل

َ
َتعل

میَنمؤنث
َ
ماِنمی دانیَتعل

َ
مَن )شما دو زن( می دانیدَتعل

َ
می دانیدَتعل

ُممذ/مؤمتکلم
َ
عل

َ
ُمأ

َ
َنعل

َو إِنََّك تَلَْعلَُم ما نُريُد )هود: 79(        أ. 

نَُّه اْلَقُّ ِمْن َرّبِِهْم )بقرة: 26(
َ
َفَيْعلَُموَن أ ب. 

بنَي )حاّقة: 49( نَّ ِمنُْكْم ُمَكّذِ
َ
َو إِنَّا نَلَْعلَُم أ  ج. 

َو إِنَّ َربََّك َلَْعلَُم ما تُِكنُّ ُصُدورُُهْم َو ما ُيْعلُِنوَن )نمل: 74(  د. 

نُْتْم َتْعلَُموَن )بقرة: 42(
َ
َو ل تَلْبُِسوا اْلَقَّ بِاْلاِطِل َو تَْكُتُموا اْلَقَّ َو أ  ه. 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. جدول تحلیل فعل زیر را تکمیل   .2

إِيَّاَك َنْعُبُد َو إِيَّاَك نَْسَتعنُي )حمد: 5(  أ. 

ُهْم لاَكذِبُوَن )حشر: 11( َو الّل يَْشَهُد إِنَّ ب. 

ّنِ رَُسوُل الّل إَِلُْكْم )صف: 5(
َ
َو إِذْ قاَل ُمويس  لَِقوِْمهِ يا قَوِْم لَِم تُْؤُذونيَن  َو قَْد َتْعلَُموَن أ  ج. 

ْسفاراً )جمعة: 5(
َ
يَن ُحِّلُوا اتلَّْوراةَ ُثمَّ لَْم َيِْملُوها َكَمَثِل اْلِمارِ َيِْمُل أ َمَثُل الَّ  د. 

ْعُبُد ما َتْعُبُدوَن )کافرون: 2(
َ
ل أ  ه. 

نیازی به حفظ کردن ابواب نیست، فقط به آن ها توجه کنید تا افعال ررکاربرد به مرور در حافظه شما قرار گیرد.   .1
ع( را مشخص کنید. 2. در این ستون نوع فعل )ماضی، مضار

3. برای یافتن معنا و ریشه، از لغتنامه درس ها یا لغتنامه پایان کتاب استفاده کنید.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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معنی3نوع2نام صیغهش.صباب1وزن فعلریشهفعلش

ــ َیفُعُلَنفُعُلعبدَنعُبُد1 عبادت می کنیممتکلم مع الغیر14َفَعَلـ 

21

موَن3
َ
عجمع مذکر مخاطبَتعل مضار

4

َتعُبُدوَن5

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



بخش چهارم: آیات نهم تا یازدهم

ســــــــوره 
مـــبـــارک 
جـــمـــعـــه

9
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آشنا   %

ة ]صلــی[: نمــاز ُجُمَعة ]جمــع[: جمعه 
َ

9� َصــال

کردن،  )روز آخــر هفته( ِذْکر ]ذکر[: ذکر، ذکر 

کردن. یاد، یادآوری 

11� ِتَجــاَرة ]تجــر[: تجــارت، معامله، دادوســتد 

]رزق[:  َراِزق  ســرگرمی  لهــو،  ]لهــو[:  ْهــو 
َ
ل

رزق دهنده، روزی دهنده.

جدید %

9� ُنوِدَی5 ]ندو[: ندا داده شــد ِاْســَعْوا ]ســعی[: 

ِلُکــْم: آن َخْیر ]خیــر[: بهتر، بهتریــن، خوب )ی( 
َ

کنیــد َبْیــع ]بیــع[: معاملــه، خریدوفــروش ذ ُروا ]وذر[: رهــا 
َ

بشــتابید ذ

ا ُنوِدَی: 
َ

که ایمــان آوردید، ای مؤمنان، ای اهل ایمــان ِإذ کســانی  ِذيَن آَمُنوا6: ای 
َّ
َها ال ّيُ

َ
ُمــوَن ]علــم[: می دانیــد َیا أ

َ
َتْعل

گر بدانید.7 ُموَن: ا
َ

ُکنُتْم َتْعل هنفامی که ندا داده می شود ِان 

کنید، بجویاد  کنده شوید، متفرق شوید ِاْبَتُغوا ]بغی[: طلب  ِضَیت ]قضی[: پایان یافت، تمام شد ِاْنَتِشُروا ]نشر[: ررا
ُ
10� ق

ِلُحوَن ]فلح[: رســتفار می شــوید، کامیاب می شــوید 
ْ

:8 شــاید، بــه امید اینکه، تا )اینکه( ُتف
َّ

َعل
َ
ُکــُروا ]ذکــر[: یــاد کنید ل

ْ
ذ

ُ
ا

ِلُحوَن: شاید شما رستفار شوید، به امید اینکه شما رستفار شوید.
ْ

ُکْم ُتف
َّ

َعل
َّ
ل

کردند َك: »ضمیر  کردند، رها  کنده شدند َتَرُکوا ]ترک[: ترک  وا ]فضض[: متفرق شدند، ررا
ُ

ّض
َ

و: یا ِاْنف
َ
وا ]رأی[: دیدند أ

َ
11� َرأ

اِئم ]قوم[: ایستاده ِعْند: نزد َراِزِقیَن ]رزق[: ج.س َراِزق.
َ
متصل مفرد مذّکر مخاطب«، تو، ـت ق

ع ترجمه می شوند. در آینده با این اسلوب آشنا می شویم. ِضَیت« ماضی هستند؛ اما به دلیل قرار گرفتن در اسلوب شرط، مضار
ُ

1. افعال »ُنوِدَی« و »ق
2. کلمه »ِمْن«، ترجمه نشود.

ا« معنای ماضی دارد. )ر.ک: جامع الدروس العربیة، ص 446(
َ

3. برای استاد: برخی این آیه را از مواردی می دانند که فعِل بعد از »إذ
اِئمًا« را به صورت »درحالی که ایستاده بودی« ترجمه کنید.

َ
4. »ق

کلمه را »ندو« می داند و به اعتقاد او برخی اهل لغت از روی خلط »ندی« را ریشه آن دانسته اند. )ر.ک: التحقیق، ج 12، ص 77(. 5. برای استاد: التحقیق، ریشه این 

که مؤمنان، مخاطب کالم اند، فعل »آَمنوا« را به جای صیغه غایب، مخاطب ترجمه می کنیم. 6. ترجمه تحت اللفظی: »ای کسانی که ایمان آوردند!«، ازآنجا
ع استمرای )راوسته می دانید( می کند. ُموَن« معنای ماضی استمراری دارد، قرار گرفتن در اسلوب شرط، آن را مضار

َ
گرچه »ُکنُتم َتعل 7. برای استاد: ا

ح شده است. « مطر
َّ

َعل
َ
8. در جلد دوم کتاب، توضیحات بیشتری در معانی »ل

ُسورة الجمعه

لَٰوةِ ِمن2 يَۡوِم ٱۡلُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ  ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي1 لِلصَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ِ َوذَُرواْ ٱۡلَۡيَعۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن  إَِلٰ ذِۡكــرِ ٱللَّ
َوٱۡبَتُغواْ  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  واْ  فَٱنتَــِرُ لَٰوةُ  ٱلصَّ قُِضَيــِت  فَإَِذا   ٩

َ َكثِــٗيا لََّعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ١٠  ِ َوٱۡذُكُرواْ ٱللَّ ِمــن فَۡضِل ٱللَّ
وٓاْ إَِلَۡها َوتََرُكوَك قَآئِٗما4ۚ قُۡل َما ِعنَد  ۡو لَۡهًوا ٱنَفضُّ

َ
ۡوا3ْ تَِجٰــَرةً أ

َ
ِإَوذَا َرأ

ٰزِقنَِي ١١ ُ َخــۡيُ ٱلرَّ ِ َخــۡيٞ ّمَِن ٱللَّۡهوِ َوِمــَن ٱتّلَِجَٰرةِۚ َوٱللَّ ٱللَّ

ر قابل چاپ
غی
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
گزینه ترجمه نوِدَی است؟  کدام   .1

 	ج. ندا داده می شود	 	 	ب. ندا داد	 	  أ. ندا داده شد	

گزینه ترجمه ِاسَعوا است؟  ،کدام  ْكِر اهَّلِل(  ِإَل ِذ
ْ
ُمَعِة َفاْسَعْوا ُ وِة ِمن َيْوِم الْ

َ
ل ِإَذا ُنوِدَی ِللّصَ در آیه )  .2

 	ج. سعایت )بدگویی( کنید	 	 	ب. بشتابید	 	  أ. تالش کنید	

گزینه معنای »آن« است؟  کدام   .3

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. ذلکم	 	  أ. ذلک	

گزینه ترجمه َخیر است؟  کدام   ، جاَرِة( هِو َو ِمَن الِتّ
َّ
ُقل ما ِعنَد اهَّلِل َخيٌر ِمَن الل در آیه )  .4

 	ج. بهترین	 	 	ب. بهتر	 	  أ. خوب	

 است؟ 
َّ

َعل
َ
گزینه ترجمه ل کدام   .5

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. به امید این که	 	  أ. ای کاش	

ّضوا« است؟ 
َ

گزینه ترجمه »ِانَتِشروا _ ِانف با توجه به آیات درس،کدام   .6

 کنده شوید	 کنده شدند _ ررا کنده شدند			ج. ررا کنده شوید _ ررا 	ب. ررا 	 کنده کردند	 کنده کنید _ ررا  أ. ررا

ِضَیت _ ِابَتغوا« است؟ 
ُ
گزینه ترجمه »ق کدام   .7

 	ج. پایان یافت _ بجویاد	 	 	ب. قضاوت شد _ طلب کنید	 	  أ. قضا شد _ طلب کردند	

ُروا است؟ 
َ

کلمه ذ گزینه ریشه  کدام   .8

 	ج. ذرو	 	 	ب. ذری	 	  أ. وذر	

ب . تمرین عبارت %
ُمَعِة( ُ ِة ِمن َيْوِم الْ

َ
ل ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدی ِللّصَ

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
َيا أ (   .1

  أ. ای مؤمنان! هنفامی که ندای نماز جمعه بلند شد	

 	ب. ای کسانی که ایمان آوردید! هنفامی که ندا داده می شود برای نماز روز جمعه	

 ج. ای مؤمنان! هنفامی که ندا داده شوید برای نماز جمعه	

َبْيَع(
ْ
وا ال ْكِر اهَّلل َو َذُر َفاْسَعْوا ِإَل ِذ (   .2

 کنید	  أ. پس بشتابید به سوی یاد خدا و خرید و فروش را رها 

	 	 	ب. پس بکوشید در یاد خدا و تجارت را فراموش کنید	

 کنار بزنید	 کنید و معامله را  ج. پس تمام سعی خود را برای یاد خدا 

ر قابل چاپ
غی
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ُموَن(
َ
ُكنُتْ َتْعل ُكْم ِإن 

َّ
َذِلُكْم َخْيٌر ل (   .3

	 	ب. آن خیر شماست که قطعًا می دانید	 	 گر می دانستید	  أ. آن ها خیری است برای تان ا

 گر بدانید	 	ج. آن بهتر است برای شما، ا

ُة(
َ

ل َفِإَذا ُقِضَيِت الّصَ (   .4

	 	ب. هنفامی که نماز را تمام کردید	 	  أ. پس هنفامی که قضای نماز را انجام دادید	

 	ج. پس هنفامی که نماز تمام شود	

ْرِض َو اْبَتُغوا ِمن َفْضِل اهَّلل(
َ
وا ِف اْل َفانَتِشُر (   .5

 کنده شوید در زمین و طلب کنید از بخشش خداوند	  أ. پس ررا

	 	 	ب. پس تفرقه در زمین نکنید و بجویاد از بخشش خداوند	

 ج. پس متفرق شوید در زمین و بهره گیرید از بخشش خداوند	

ُكْم ُتْفِلُحوَن(
َّ
َعل

َّ
َكِثيًرا ل وا اهَّلل  ُكُر َو اْذ (   .6

	  أ. و یاد کنید خداوند را بسیار، شاید شما رستفار شوید	

	 	 	ب. و یاد کنید خدای بزرگ را، به امید اینکه شما رستفار شوید	

 ج. و ذکر خدا بفویاد تا رستفار شوید	

ا( هْيَ
َ
وا ِإل

ُ
ًوا انَفّض ْ ْو لَ

َ
اَرًة أ ْوا ِتَ

َ
َو ِإَذا َرأ (   .7

  أ. و چون دیدند تجارت سرگرم کننده را، به آن مشغول شدند	

 کنده می شوند اطراف آن	 	ب. و هنفامی که می بینند دادوستد و سرگرمی را ررا

 کنده شدند به سوی آن	 	ج. و هنفامی که دیدند دادوستد یا سرگرمی را ررا

ا( َو َتَرُكوَك َقاِئً (   .8

 کردند تو را ]درحالی که[ ایستاده ]بودی[  کردند							ب. و ترک   أ. و قیام تو را ترک 

]ج. و ترک کردند تو را ]درحالی که[ ایستاده ]بودند	

َجاَرِة( هِو َو ِمَن الّتِ
َّ
َن الل  َما ِعنَد اهَّلل َخْيٌر ّمِ

ْ
ُقل (   .9

	 	  أ. بفو نیست نزد خدا مفر بهتر از سرگرمی و تجارت	

 ب. بفو آنچه نزد خداست بهتر است از سرگرمی و از تجارت	

 	ج. بفو نزد خدا هیچ خیری برای سرگرمی و تجارت نیست	

اِزِقنَي( َو اهَّلل َخْيُر الّرَ (  .10

	 	ب. و خداست که بهترین روزی ها را می دهد	 	  أ. و خداوند بهتریِن روزی دهندگان است	

 	ج. و خدا بهتر است از روزی ها ]ی مادی[	

ر قابل چاپ
غی
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فعل ثالثی مزید

فعل ثالثی مجرد و مزید %
 َ
ُعل

َ
َ و ف

ِعل
َ
، ف َ

َعل
َ
با پنج باب فعل ثالثی مجرد، آشــنا شــدیم؛ صیغه اول ماضی )مفرد مذکر غایب( این باب ها دارای ســه وزن ف

است. صیغه اول ماضی این افعال، فقط از حروف اصلی )ریشه( تشکیل شده و هیچ حرف زائدی در آن ها نیست.

د« می گويیم� که صیغه اول ماضی آن حرف زائدی ندارد، »فعل ُمَجّرَ به فعلی 

انــواع دیفــری از فعــل وجــود دارد که در صیغــه اول ماضی، عالوه بر حروف اصلــی، حرف زائد هم دارد؛ بــرای مثال به افعال 

َ است که، حرف زائد أ در تمام صیغه های ماضی 
فَعل

َ
ع زیر، از ریشه »نعم« توجه کنید. وزن صیغه اول ماضی، أ ماضی و مضار

تکرار شده است.
جمعمثنیمفردجمعمثنیمفرد

غایب
 ُینِعُموَن ُینِعَماِن ُینِعُم أنعُموا أنعَما أنَعَممذکر

 ُینِعْمَن ُتنِعَماِن ُتنِعُم أنعْمَن أنعَمَتا أنعَمْتمؤنث

مخاطب
 ُتنِعُموَن ُتنِعَماِن ُتنِعُم أنعْمُتم أنعْمُتَما أنعْمَتمذکر

 ُتنِعْمَن ُتنِعَماِن ُتنِعِمیَن أنعْمُتّنَ أنعْمُتَما أنعْمِتمؤنث

نِعُمأنعْمَنا أنعْمُتمذکر/مؤنثمتکلم
ُ
ُننِعُم أ

که صیغه اول ماضی آن حرف زائدی دارد، »فعل َمزید« می گويیم� به فعلی 

( تفاوت دارد.  ُ
ــ َیفُعل ـ  ُ

ــ َیفِعل ـ  ُ
ع )َیفَعل ُ است که با وزن های مجّرد فعل مضار

ع، ُیفِعل در جدول باال، وزن صیغه اول فعل مضار

افعال فوق، متعلق به یکی از ابواب فعل مزید هستند. برای نام گذاری این باب از وزن مصدر، استفاده می کنند و آن را باب 

ِإفعال می نامند.

ُم  َ
توجه: مصدر، اســمی اســت که معنای آن شــبیه فعل است؛ برای مثال »ِعلم= دانســتن« مصدر برای فعل های َعِلَم و َیعل

است.

کار یا حالتی ـــ بدون زمان ـــ دللت دارد، »مصدر« می گويیم� که بر واقع شدن  به اسمی 

ر قابل چاپ
غی
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ابواب ثالثی مزید %
جدول زیر تعدادی از ابواب ثالثی مزید را نشان می دهد. ستون اول، وزن مصدر آن باب و به عبارت دیفر، نام آن باب است. 

کاربردهای  که ابواب مزید،  ع نیز در ســتون های دوم و ســوم آمده اســت. توجه داشــته باشــید  وزن صیغه اول ماضی و مضار

کریم دارند. فراوانی در قرآن 

مثالصیغه اول مضارعصیغه اول ماضیمصدر )نام باب(

ة(
َ
فَعَلِإفعال )إفال

َ
ــ ِإحسانُیفِعُلأ ــ ُیحِسُنـ  حَسَنـ 

َ
أ

ة(
َ
َلَتفعیل )َتفِعل ُلَفّعَ ــ َتعلیمُیَفّعِ ُمـ  ــ ُیَعّلِ َمـ 

َ
َعّل

ة )ِفعال(
َ
ــ ُمجاَهَدةُیفاِعُلفاَعَلُمفاَعل ــ ُیجاِهُدـ  جاَهَدـ 

کِتسابَیفَتِعُلِافَتَعَلِافِتعال ــ ِا ــ َیکَتِسُبـ  کَتَسَبـ  ِا

ــ ِانِقالبَینَفِعُلِانَفَعَلِانِفَعال ــ َینَقِلُبـ  ِانَقَلَبـ 

ل ّعُ
َ

َلَتف ُلَتَفّعَ رَیَتَفّعَ
ُ

ــ َتَذّک ُرـ 
َ

ــ َیَتَذّک َرـ 
َ

َتَذّک

ــ َتعاُرفَیَتفاَعُلَتَفاَعَلَتفاُعل ــ َیَتعاَرُفـ  َتَعاَرَفـ 

ة(
َ
ال

َ
ــ ِاسِتکبارَیسَتفِعُلِاسَتفَعَلِاسِتفعال )ِاسِتف ــ َیسَتکِبُرـ  ِاسَتکَبَرـ 

کمانک آمده است؛ برای مثال مصدر  که در جدول باال درون  برخی ابواب عالوه بر مصدر مشهور، دارای مصدر غیرمشهورند 

کنید: ة می آید. به مثال های زیر توجه 
َ
مشهور باب تفعیل بر وزن َتفعیل و مصدر غیرمشهور آن بر وزن َتفِعل

اَمة
َ
اَم )أقَوَم( ـــ ُیقیُم )ُیقِوُم( ـــ إق

َ
باب إفَعال: أق

ــ ُمجاَهَدة/ ِجهاد ــ ُیجاِهُدـ  ة: جاَهَدـ 
َ
باب ُمفاَعل

ــ َتزِکَیة یـ  ــ ُيَزّکِ ٰیـ 
َ
باب َتفعیل: َزّک

اَمة
َ

اَم )ِاسَتقَوَم( ـــ َیسَتقیُم )َیسَتقِوُم( ـــ ِاسَتق
َ

باب استفعال: ِاسَتق

سؤال: از کدام فعل ها می توان در باب مفاعلة یا تفعیل، مصدر غیر مشهور ساخت؟ 

جواب: از هر فعلی مصادر غیر مشهور مفاعلة یا تفعیل ساخته نمی شود و برای این کار باید به لغتنامه مراجعه کرد یا از قواعد 

مفصل تری استفاده کرد؛ برای مثال از ریشه »جهد« می توان هر دو مصدر مشهور ُمَجاَهَدة و غیرمشهور ِجهاد را ساخت؛ اما از 

ریشه »زکی« فقط مصدر غیر مشهور َتزِکَیة ساخته می شود.

ر قابل چاپ
غی
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تغییر معنا در ابواب مزید %
کنید: به معنای حروف »علم« در ابواب زیر توجه 

مصدرمضارعماضینوع بابنام باب

ــ َیفَعُل ُم: می داندَعِلَم: دانستثالثی مجردَفِعَلـ 
َ

ِعلم: داناییَیعل

َم: آموزش داد، تعلیم دادثالثی مزیدتفعیل
َّ

ُم: آموزش می دهد، تعلیم می دهدَعل ِ
ّ

َتعلیم: آموزش دادنُیَعل

ل َم: آموختثالثی مزیدَتَفّعُ
َّ

ُم: می آموزدَتَعل
َّ

م: آموختنَیَتَعل
ُّ

َتَعل

کــه مشــاهده می کنید، حروف »علــم« با رفتن به ابواب مزید، معنــا را از آنچه در ثالثی مجــرد بود، تغیار می دهد.  همان طــور 

کتاب فراتر است. که تفصیل آن از سطح این  گونی دارند  گونا ابواب مختلف مزید، معانی 

جمع بندی افعال مجرد و مزید %
گر  ریشــه »علــم« را در نظــر بفیریــد. این حروف اصلی هــم می توانند به ابواب ثالثی مجرد بروند و هم بــه ابواب ثالثی مزید. ا

بخواهیــم از »علــم«، فعــل ثالثی مجرد بســازیم، نمی تــوان آن را به هریک از پنج بابــی که وجود دارد برد، بلکه باید بررســی 

ُ اســتعمال 
 ـــ َیفَعل

َ
ِعل

َ
که »علم« در باب ف کدام یک از آن باب ها، اســتعمال می شــود و با مراجعه به لغتنامه می فهمیم  کرد در 

کار می رود. می شود. غالبًا هر فعل فقط در یک باب ثالثی مجرد به 

کدام یک از ابواب مزید، استعمال می شود؛ برای مثال  کنیم در  گر بخواهیم از »علم«، فعل ثالثی مزید بسازیم، باید بررسی  ا

ل و اسِتفعال استفاده شده است. برای اطالع از وزن صیغه های  در لغتنامه می بینیم که »علم« در باب های ِإفعال، َتفعیل، َتفّعُ

مختلف افعال مزید می توانید به راوست4 کتاب )بخش ابواب ثالثی مزید( مراجعه کنید.

ر قابل چاپ
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تمرین زبان قرآن1
کنید. جدول تحلیل فعل زیر را تکمیل   .1

ِ... )صف: 1( ب. َسبََّح لِلَّ نَْعْمَت َعلَيِْهْم... )حمد: 7(       
َ
يَن أ ِصاَط الَّ  أ. 

ُهْم بُنْياٌن َمرُْصوٌص )صف: 4( نَّ
َ
ا َكأ يَن يُقاتِلُوَن ف  َسبيلِهِ َصفًّ إِنَّ الّل ُيِبُّ الَّ  ج. 

رَْسَل رَُسوَلُ بِالُْهدي  َو ديِن اْلَّقِ ِلُْظِهَرهُ َعَ ادّلِيِن ُكِّهِ َو لَْو َكرِهَ الُْمْرُِكوَن )صف: 9(
َ
ي أ ُهَو الَّ  د. 

نُْفِسُكْم  )صف: 11(
َ
ْموالُِكْم َو أ

َ
ِ َو رَُسوِلِ َو ُتاهُِدوَن ف  َسبيِل الّل بِأ تُْؤِمُنوَن بِاللَّ  ه. 

ْصَبُحوا ظاهِريَن )صف: 14(
َ
يَن آَمُنوا َع  َعُدوِّهِْم فَأ يَّْدنَا الَّ

َ
فَأ  و. 

ِ ما... )جمعة: 1(                 ح. َو ُيَعّلُِمُهُم الِْكتاَب َو... )جمعة: 2( يَُسّبُِح لِلَّ  ز. 
الِمنَي )جمعة: 5( بُوا بِٓاياِت الّل َو الّل ل َيْهِدي الَْقوَْم الظَّ يَن َكذَّ بِئَْس َمَثُل الَْقوِْم الَّ  ط. 

الِمنَي )جمعة: 7( يْديِهْم َو الّل َعليٌم بِالظَّ
َ
َمْت أ بَداً بِما قَدَّ

َ
َو ل َيَتَمنَّْونَُه أ  ي. 

معنینوعنام صیغهش.صبابوزن فعلریشهفعلش

ْنَعْمَت1
َ
أفَعلَتنعمأ

َح2 سبحَسّبَ

وَن3
ُ
مفاَعَلةقتلُیقاِتل

4
َ

رَسل
َ
رسلأ

أمنُتْؤِمُنوَن52

جهدُتجاِهُدوَن6

ْدَنا7 ّیَ
َ
أیدأ

ْصَبُحوا8
َ
صبحأ

ُح9 ُیَسّبِ

ُم10 ِ
ّ
علمُیَعل

ُبوا11
َّ

کذبَکذ

َمْت12
َ

ّد
َ

قدمق

کنید..............................................................................................  َمْت را بیان 
َ

ّد
َ
باتوجه به آیات تمرین قبل، علت تأنیث و نوع تأنیث فاعِل فعل ق  .2

ع )اشــاره بــه نزدیــک، دور یا مکان( هــر یک را  اســامی اشــاره به کاررفتــه در آیــات درس را نــام بــرده، شــماره صیغــه و نو  .3
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ کنید. مشخص 

ــ از حفظ بفوید یا به سرعت از راوست جدول افعال  ــ ترجیحًاـ  گیر باید بتواند از باب، نوع و شماره صیغه هر فعل، وزن آن راـ  1. برای استاد: در پایان این درس، فرا
کتاب، آن را رادا کند. برای افراد فاقد این توانایی، تمرینات یا تدریس تکمیلی در نظر گرفته شود.

، َیفعالِن، ...«   ُ
ع ثالثی مجرد )معلوم(، در تمام صیغه ها، مفتوح است: »َیفعل 2. راهنمایی: حرف اول فعل مضار
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معارف سوره جمعه

فضیلت سوره %

از امام صادق؟ع؟ روایت شــده اســت: »بر هر فرد باایمانی از شــیعیان ما الزم اســت سوره های جمعه و اعلی را در شب جمعه و 

کرم؟ص؟ را انجام  سوره های جمعه و منافقین را در نماز ظهر جمعه قرائت کند، پس هنفامی که چنین کرد، گویی عمل راامبر ا
داده و پاداش و ثوابش بر خداوند، بهشت است.«1

نقشه سوره %

گرفتن از یهود پنجم تا هشتم: عمل به آموزه های انبیاء در سایه عبرت 

اول تا چهارم: بعثت راامبر برای تزکیه و تعلیم امت

نهم تا یازدهم: ترجیح دین و اطاعت از رسول بر دنیاطلبی

سوره مبارک جمعه

بیان سوره %

که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. این مشکل مختص صدر اسالم نبوده و  جامعه نوپای مسلمین دچار ضعفی شده است 

تهدیدی برای تمام زمان هاست. این سوره راه مقابله با این معضل را بیان می کند.

کــه از معرفــت الهی دورند، خدا و دین او را در این مشــکالت دخیل می دانند؛ غافــل از اینکه او از هر عیب و نقص،  جاهالنــی 

ک است و همه موجودات عاَلم با قول و عمل خود خداوند را تسبیح می کنند؛ هرچند تسبیح و تنزیه آن ها را نفهمیم.2 تمام  پا

. ْرِض(
َ
َماَواِت َو َما ِف اْل ُح هلِِل َما ِف الّسَ ُيَسّبِ هستی، حتی جان و جسم دشمنان خدا هم خدا را تسبیح می کند )

خداوند فرمانروای مطلق عاَلم است. پادشاهان دنیایی هیچ وقت بر تمام افراد قلمرو خود تسلط ندارند؛ اما تسلط خداوند بر 

. ِلِك( امْلَ کامل است ) تمام موجودات آسمان ها و زمین 

گر  ک است و ا گرچه خداوند فرمانروای مطلق اســت، این قدرت او موجب کوچک ترین ظلمی نمی شــود؛ چرا که او بســیار پا ا

. وِس(
ُ

ُقّد
ْ
ال کی خداوند پابرجاست ) کفر و آلودگی شوند، پا مخلوقاتش دچار 

. ِكمِي( َ احلْ کارهای او محکم و ریشه دار است ) يِز( و تمام  َعِز
ْ
ال کارهای خداوند را ندارد ) هیچ کس توانایی نفوذ و تأثیر در 

عَلي، و في َصَلوِة الُظهِر بالجمعِة و المنافقیَن، َفاذا َفَعَل ذلَك 
َ
َك األ ْح اســَم َرّبِ  في َلیلِة الُجمعِة بالجمعِة و َســّبِ

َ
ن َیقرأ

َ
کاَن َلنا شــیعًة أ کّلِ مؤمٍن إذا  1. »الواجُب َعلٰی 

َة.« )تفسیر نور الثقلین، ج 5، ص 320( کاَن جزاُئُه و َثواُبُه َعلی اهَّلِل الَجّنَ َم و 
َ
ی اهَّلُل َعَلیِه و آِلِه و َسّل

َ
َما َیعَمُل ِبَعَمِل َرسوِل اهَّلِل َصّل فَکأّنَ

ْمِدِه َو لِكْن ل َتْفَقُهوَن َتْسبيَحُهْم )اسراء: 44(؛ تسبیح می گوید برای او آسمان های هفت گانه  ُح ِبَ  ُيَسّبِ
َ
ْرُض َو َمْن فِيّنَ َو ِإْن ِمْن َش ٍء ِإّل

َ ْ
ْبُع َو ال ماواُت الّسَ ُه الّسَ

َ
ُح ل 2. »ُتَسّبِ

و زمین و آنچه در آن هاست و هیچ چیز نیست مفر اینکه تسبیح می کند او را به همراه ستایشش ولی شما تسبیح آن ها را نمی فهمید.« )اسراء: 44(
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بنــدگان فرمانــروای حکیم، محتاج هدایت اند. او از تورات و انجیل نخوانده ها، رســولی برانفیخت تا نشــانه هایش را تالوت 

گمراهی انســان ها،  که  کتاب و حکمت از بین ببرد. این لطف خدا در حالی اســت  ک کند و جهالت را با تعلیم  و آلودگی ها را پا

َكاُنوا  َة َو ِإن  َ كْ ِ
ْ

ِكَتاَب َو احل
ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
هِيْم َو ُيَعل ُيَزّكِ ْم آَياِتِه َو هْيِ

َ
و َعل

ُ
ْم َيْتل ْنُ نَي َرُسواًل ّمِ ّيِ ّمِ

ُ
ِذی َبَعَث ِف اْل

َّ
ُهَو ال کاماًل روشن است )

. ِبنٍي( ٍل ّمُ
َ

ِف َضل
َ
 ل

ُ
ِمن َقْبل

این بعثت راامبر و برکات او فقط برای یک زمان نبوده، بلکه افرادی که هنوز به مسلمانان نپاوسته یا هنوز به دنیا نیامده اند 

هم مخاطب تالوت و تزکیه و تعلیم رســول الهی هســتند. هیچ کس نمی تواند رســالت جاودانه و جهانی را شکست دهد؛ زیرا 

. ِكمُي( َ يُز احلْ َعِز
ْ
ْم َو ُهَو ال َحُقوا ِبِ

ْ
ا َيل ْم مَلَّ يَن ِمْنُ َو آَخِر این جریان به دست خدای شکست ناپذیِر حکیم است )

خداوند راامبر را از عالمان یهود و نصاری و... انتخاب نکرد؛ بلکه فضلش شامل فردی اّمی شد، فضل خدا براساس خواست 

خداوند بوده و خواست او با علم و حکمتش کاماًل سازگار است. فضل الهی بسیار عظیم است و بخششی که خداوند به رسول 

. َعِظمِي(
ْ
َفْضِل ال

ْ
 اهَّلِل ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َواهَّلُل ُذو ال

ُ
َذِلَك َفْضل و راروانش دارد اصاًل کوچک نیست )

حضرت موسی؟ع؟ آمدن راامبر خاتم محمد مصطفی؟ص؟ را بشارت داده و نشانه های ایشان را بیان کرده بود. علمای یهود، 

گر رســول  راامبــر؟ص؟ را هماننــد فرزنــدان خود می شــناختند؛1 اما بعثــت راامبری از اّمّیان به مذاق شــان خوش نمی آمد؛ زیرا ا

خاتم؟ص؟ را تصدیق کنند، جایفاه دنیوی خود را از دست می دهند؛ ازاین رو پس از آمدن منجی، تورات را تحریف و راامبر؟ص؟ 

را کتمان کردند.

فرامین تورات بر دوش علمای یهود و راروان آن ها گذاشته شده بود؛ اما آن ها با غفلت از تورات، غرق دنیا شده، آمادگی خود 

را برای شــرکت در امتحان تاریخی از دســت دادند؛ ازاین رو به جای تصدیق راامبرخاتم، او را تکذیب و از دســتورات تورات 

شانه خالی کردند و هرآنچه در این سال ها رشته کرده بودند پنبه شد. وضعیت این عالمان بی عمل با االغی2 که کتاب حمل 

کند.  می کند تفاوتی ندارد؛ این درازگوش کتاب ها را فقط حمل می کند بدون اینکه محتوای آن ها را بفهمد یا به آن ها عمل 

کفار، در انتظار آمدن راامبر منجی؟ص؟ بودند؛3 اما بعد از بعثت حضرتش نه تنها مسلمان نشدند  آن ها سال ها برای مقابله با 

که  گشــتند4 و ظلم بزرگی انجام دادند و ســنت خداوند بر این اســت  کرده و از سرســخت ترین دشــمنان اســالم  بلکه تکذیب 

ِذيَن 
َّ
َقْوِم ال

ْ
 ال

ُ
ْسَفاًرا ِبْئَس َمَثل

َ
 أ

ُ
ِمل َماِر َيْ ِ

ْ
َكَمَثِل احل وَها 

ُ
ِمل َّ َلْ َيْ ُ

ْوَراَة ث وا الّتَ
ُ
ل ِذيَن ُحِّ

َّ
 ال

ُ
َمَثل کند ) ظالمان را از هدایت محروم 

. نَي( امِلِ
َ

َقْوَم الّظ
ْ
ِدی ال ُبوا ِبآَياِت اهَّلِل َو اهَّلُل اَل َيْ

َ
َكّذ

ْبَناَءُهْم؛ کسانی که به آن ها کتاب دادیم، او )راامبر( را می شناختند آن گونه که پسران شان را می شناختند. )بقره: 146(«
َ
ِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُفوَن أ

ْ
ِذيَن َءاَتْيَناُهُم ال

َّ
1. »ال

ُبوا ِبآَياِت اهّلِل(.
َ

ِذيَن َكّذ
َّ
َقْوِم ال

ْ
 ال

ُ
2. لفظ »ِحَمار« به معنای »االغ« است. تکذیب کنندگان آیات الهی حقیقتًا شایسته چنین وصف ناپسندی هستند )ِبْئَس َمَثل

کافران بودند.« )بقرة: 89( ؛ از قبل )از آمدن قرآن( راوسته طالب راروزی بر  ْ
ِذيَن َكَفُروا

َّ
 َيْسَتْفِتُحوَن َعیَل ال

ُ
 ِمن َقْبل

ْ
ُنوا

َ
3. »كا

ْشَرُكوا؛ قطعًا یهود و مشرکان را سرسخت تریِن افراد، در دشمنی با مؤمنان می یابی.« )مائده: 82(
َ
ذيَن أ

َّ
وَد َو ال َيُ

ْ
ذيَن آَمُنوا ال

َّ
اِس َعداَوًة ِلل َشّدَ الّنَ

َ
َتِجَدّنَ أ

َ
4. »ل
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دروغ هایی که یهودیان بر دین خدا بســتند، باعث مغرور شــدن و خودبزرگ بینی آن ها شــده است؛1 نه تنها تسلیم راامبر؟ص؟ 

نمی شــوند، بلکه خود را دوســتان اختصاصی خداوند می دانند که حساب شــان از حساب ســایر مردم جداست. خداوند برای 

اینکــه رــرده از این دروغ شــان بــردارد از آن ها می خواهــد آرزوی مرگ کنند.اولیای خدا ترســی از مرگ ندارند و دل شــان برای 

اِس  ْوِلَياُء هلِِل ِمن ُدوِن الّنَ
َ
ُكْم أ

َ
ّن

َ
ِذيَن َهاُدوا ِإن َزَعْمُتْ أ

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
 َيا أ

ْ
ُقل رســیدن به ســراها و بهشــت های اختصاصی رر می زند )

. ُكنُتْ َصاِدِقنَي( ْوَت ِإن  ُوا امْلَ َفَتَمّنَ

که آرزوی  که برای حفظ دنیا با راامبر الهی دشــمنی می کنند. به قدری در دنیا غوطه ورند  آن ها آن قدر به دنیا حرص دارند 

گرایی  عمر هزارساله دارند. خود شان می دانند که چه بار سنفینی برای قیامت خود فرستاده اند. آخرت گریزی روی دیفر دنیا

آنان است؛ ازاین رو هیچ گاه نه آرزوی مرگ می کنند و نه در اعمال شان عالقه به مرگ دیده می شود آن ها ظالم اند و خداوند 

. نَي( امِلِ
َ

ْيِدِيْم َو اهَّلُل َعِلمٌي ِبالّظ
َ
َمْت أ

َ
ا َقّد َبًدا ِبَ

َ
ْوَنُه أ َو اَل َيَتَمّنَ کامل دارد ) گاهی  هم به احوال ظالمان آ

گذاشــته اند و هیچ عاقلی رفتن از آبادی به خرابه را نمی پســندد.  کردن آخرت  یهودیان عمر خود را به ســاختن دنیا و خراب 

آن هــا نه تنهــا عالقــه ای به مرگ ندارند بلکــه از آن فراری اند. ای راامبر! بفو: مرگی که به خیال خودتــان از آن فرار می کنید، 

باالخــره ســراغ تان می آیــد و آن موقع به ســوی خدایی برگشــت داده می شــوید که بــه تمام کارهای مخفی و علنی شــما کاماًل 

ُه 
َ
وَن ِمْنُه َفِإّن ِذی َتِفّرُ

َّ
ْوَت ال  ِإّنَ امْلَ

ْ
ُقل ( گاه اســت. خداوند تمام زشــتی اعمال تان و عواقب آن ها را به شــما نشــان می دهد  آ

. وَن(
ُ
ُكنُتْ َتْعَمل ا  ُئُكم ِبَ َهاَدِة َفُيَنّبِ

َ
َغْيِب َو الّش

ْ
وَن ِإَل َعاِلِ ال

ُ
َّ ُتَرّد ُ

ِقيُكْم ث
َ

ُمل

کــرم؟ص؟ ، تزکیه امت و تعلیم کتاب توســط آن حضرت بیان شــد، یهودیــان هم به علت  در آیــات گذشــته، رســالت راامبــر ا

گهان سوره از یهودیان روگردانده، به مؤمنان خطاب می کند. نافرمانی از کتاب شان و تکذیب آیات الهی توبیخ شدند؛ اما نا

کرم؟ص؟ بوده و این اجتماع مصداق کامل تالوت آیات  در صدر اسالم، نماز جمعه، اجتماع هفتفی مسلمین به امامت راامبر ا

الهی و تزکیه و تعلیم اســت. برخی مســلمانان به قدری اهل دنیا شــده اند که حتی در زمان کوتاه و معین نماز جمعه دست از 

مادیات برنمی دارند.

خداوند مســتقیمًا به مؤمنان خطاب می کند که هنفام ندای نماز، بدون معطلی به ســوی اجتماعی که همان یاد خداســت 

گاه باشید، می فهمید که چیز  گر آ بشتابید و از خرید و فروش و امور دنیایی دست بردارید. از این ترک دنیا ضرر نمی کنید؛ بلکه ا

َبْيَع 
ْ
وا ال ْكِر اهَّلِل َو َذُر ُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَل ِذ ُ ِة ِمن َيْوِم الْ

َ
ل ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدی ِللّصَ

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
َيا أ بسیار بهتری نصیب تان خواهد شد )

 . ُموَن(
َ
ُكنُتْ َتْعل ُكْم ِإن 

َّ
َذِلُكْم َخْيٌر ل

که در زمین  کسب منفعت، امر نامطلوبی نیست. پس از انجام وظیفه دینی خود می توانید از بخشش های فراوان خداوند ـــ 

 َيْفَتُروَن؛ و آن ها را فریفت در دینشان آنچه همواره افترا می بستند.« )آل عمران: 24(
ْ
ا َكاُنوا م ّمَ ُهْم ِف ِديِنِ 1. »َو َغّرَ
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ــ بهره مند شــوید؛ اما رنگ دنیا را به خود نفیرید و از خدا غافل نشــوید و بسیار او را یاد کنید که امید است به رستفاری  اســتـ 

. ُكْم ُتْفِلُحوَن(
َّ
َعل

َّ
َكِثيًرا ل وا اهَّلَل  ُكُر ْرِض َو اْبَتُغوا ِمن َفْضِل اهَّلِل َو اْذ

َ
وا ِف اْل ُة َفانَتِشُر

َ
ل َفِإَذا ُقِضَيِت الّصَ نائل شوید )

کاروان  گهان صدای ورود  که مســلمانان در نماز جمعه حاضر بودند و نا حادثه ای تلخ و عبرت آموز یادآوری می شــود، زمانی 

کاروان  تجاری به مدینه بلند شد. آن ها بین نماز جمعه راامبر؟ص؟ و تهیه وسایل زندگی باید یکی را انتخاب می کردند. این 

کنشی نشان دادند؟ متأسفانه به سمت آن دویدند و آن  برای برخی تجارت بود و برای برخی سرگرمی و خوشفذرانی. چه وا

خ داد. آن اتفــاق تلــخ از دســت دادن نماز جمعه و مانند آن نبود؛ بلکه آن اتفاق تلخ، تنها گذاشــتِن راام آور خدا  اتفــاق تلــخ ر

بود، درحالی که به نماز یا خطبه ایســتاده بودند. ای راامبر! به مردم بفو که آنچه نزد خداســت از لهو و تجارتی که به ســوی 

 
ْ

ا ُقل ا َو َتَرُكوَك َقاِئً هْيَ
َ
وا ِإل

ُ
ًوا انَفّض ْ ْو لَ

َ
اَرًة أ ْوا ِتَ

َ
َو ِإَذا َرأ آن می روید خیلی بهتر اســت و خداوند بهترین روزی دهندگان اســت )

. اِزِقنَي( َجاَرِة َو اهَّلُل َخْيُر الّرَ ْهِو َو ِمَن الّتِ
َّ
َن الل َما ِعنَد اهَّلِل َخْيٌر ّمِ

جمع بندی: خداوند رسول را برانفیخته تا ما را تزکیه و تعلیم دهد. وظیفه ما در قبال این فضل خداوند، عمل به آموزه های 

رسول است. امت حضرت موسی؟ع؟ به آموزه های راامبرشان عمل نکرده، غرق در دنیا طلبی شدند. آن ها خود را اولیاءاهَّلل 

می دانند؛ اما خداوند آنان را به درازگوش وصف می کند.ما باید از سرنوشــت آن ها عبرت بفیریم و نفذاریم دنیا طلبی ما را از 

ــ مبّلغ  ــ که لباس صهیونیسم بر تن کردهـ  همراهی رسول و تزکیه و کتاب الهی محروم کند. همچنین باید دانست یهود گمراهـ 

اصلی فرهنگ دنیاطلبی در جهان امروز است. این دشمن درجه یک در تالش است بین ما و دین مان را با انواع دنیاطلبی ـــ 

اعم از تجارت و سرگرمی ـــ فاصله بیندازد.

کــرم؟ص؟ می خوانیــم: »کســی که قــرآن بیاموزد و به آن عمل نکند و دوســتی دنیــا و زینت هایش  تاّمــل: در روایتــی از راامبرا

کتاب خدا را پشــت سرشــان  که  گردد، مســتحق خشــم خداوند تعالی و هم درجه با یهودیان و مســیحیانی اســت  بر او چیره 

انداختند.«1 

کتاَب اهَّلِل َوَراَء  ذیَن َینِبُذوَن 
َ
َصاَری اّل َرَجِة َمَع الَیهوِد و الّنَ

َ
کاَن ِفي الّد نیا و زیَنُتَها اسَتوَجَب َسَخَط اهَّلِل َتعاَلی و 

ُ
َم القرآَن َفَلْم َیعَمْل ِبِه و آَثَر علیِه ُحّبُ الّد

َ
1. »َمْن َتَعّل

ُظُهوِرِهم.« )أعالم الدین في صفات المؤمنین، ص 412(
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جدید %

ک و منزه دانست. کرد، پا َح ]سبح[: تسبیح  1� َسّبَ

ــوَن ]فعــل[: انجــام 
ُ

َعل
ْ

ــوَن ]قــول[: می گویاــد َتف
ُ
ول

ُ
2� َتق

می دهید ِلَم: }ِل + َما{، برای چه؟ ، چرا؟ 

ن: اینکه، 
َ
ت ]مقت[: خشم أ

ْ
َکُبَر ]کبر[: بزرگ شــد َمق  �3

وا: 
ُ
ول

ُ
ْن َتق

َ
: بــزرگ اســت ازنظــر خشــم أ

ً
کــه َکُبــَر َمقتــا

اینکه بفویاد.

ــوَن ]قتــل[: 
ُ

اِتل
َ

4� ُیِحــّبُ ]حبــب[: دوســت مــی دارد ُیق

راــکار می کننــد، جنــگ می کننــد  مبــارزه می کننــد، 

:3 گویــی، مثل اینکــه ُبْنَیان ]بنــی[: بنا، ســاختمان َمْرُصوص  ّنَ
َ
2 ]صفــف[: صف کشــیدگان کأ ّ

َســِبیل ]ســبل[: راه َصــف

]رصص[: مستحکم، سربی.

عبارت »درحالی که« به ترجمه اضافه شود.  .1
« معانی دیفری هم دارد؛ مانند: »صف کشیدن«، »به صف کردن« و  ّ

= کســی که در صف ایســتاده« اســت. کلمه »صف
ّ

« در این جا جمع مکّســر »صاف ّ
»صف  .2

کار می بریم. »صف« که در فارسی به 
« دانست. ّنَ

َ
کلمه است و نباید آن را ترکیب »َك« و »أ « یک  ّنَ

َ
»َکأ  .3

ّ
ُسورة الصف

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
ۡرِضۖ وَُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم 

َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ِ َما ِف ٱلسَّ َسبََّح لِلَّ

ِيَن َءاَمُنواْ لِــَم َتُقولُوَن َما َل َتۡفَعلُوَن ٢  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ١ َيٰٓ

ن َتُقولُواْ َما َل َتۡفَعلُوَن ٣ إِنَّ 
َ
ِ أ َكُبَ َمۡقًتا ِعنــَد ٱللَّ

نَُّهم 
َ
ا َكأ ِيَن يَُقٰتِلُــوَن ِف َســبِيلِهِۦ1َصّفٗ َ ُيِــبُّ ٱلَّ ٱللَّ

ۡرُصوٞص ٤ ِإَوۡذ قَاَل ُمــويَسٰ لَِقۡوِمهِۦ َيَٰقۡوِم لَِم  ُبۡنَيٰــٞن مَّ
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
َح است؟  گزینه ترجمه َسّبَ کدام   .1

 ک دانست	 	ج. پا 	 کرد	 ک  	ب. پا 	 ک است	  أ. پا

گزینه ترجمه ُیقاِتلوَن است؟  کدام   .2

 	ج. دفاع می کنند	 	 	ب. راکار می کنند	 	  أ. می کشند	

گزینه معنای َمرُصوص است؟  کدام   .3

 	ج. ِمسی	 	 	ب. ُسربی	 	  أ. آهنی	

گزینه ترجمه ِلَم است؟  کدام   .4

 	ج. برای چیزی که	 	 	ب. برای کی؟ 	 	  أ. برای چه؟ 	

کلمات، هم معنا هستند؟  گزینه،  کدام  در   .5

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. َمقت _ َغَضب	 	  أ. َسبیل _ ِصراط	

ّ است؟ 
گزینه ترجمه َصف کدام   ، ا(

ً
وَن ِف َسِبيِلِه َصّف

ُ
ِذيَن ُيَقِتل

َّ
ّبُ ال ِإّنَ اهَّلَل ُيِ در آیه )  .6

 	ج. صف کشیدگان	 	 	ب. صف	 	  أ. صف های منظم	

َکأّنَ است؟  ن _ 
َ
گزینه ترجمه أ کدام   .7

 گر _ مثل این که	 	ج. ا 	 	ب. گویی _ این که	 	  أ. این که _ گویی	

کلمه ُبنیان است؟  گزینه ریشه  کدام   .8

 	ج. ن ی ن	 	 	ب. ب ن ی	 	  أ. ب ن ن	

ب . تمرین عبارت %
ْرِض(

َ
َماَواِت َو َما ِف اْل َح هلِِل َما ِف الّسَ َسّبَ (   .1

 کرد برای خدا، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است	  أ. تسبیح 

	 	 	ب. تسبیح کرد، آنچه در آسمان ها و زمین برای خداست	

 ج. تسبیح می کند قطعًا خداوند را، آنچه در آسمان ها و زمین است	

وَن(
ُ
وَن َما اَل َتْفَعل

ُ
ِذيَن آَمُنوا ِلَ َتُقول

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
َيا أ (   .2

  أ. ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا به گفته های خود عمل نمی کنید؟ 	

 	ب. ای کسانی که ایمان آورده اند! چرا انجام نمی دهید آنچه را که می گویاد؟ 	

 	ج. ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا می گویاد آنچه را که انجام نمی دهید؟ 	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



93 سوره مبارک صّف/1

َكُبَر َمْقًتا ِعنَد اهَّلِل( (   .3

  أ. کبر، موجب خشِم خداوند است	

 گناه بزرگی نزد خداوند است	 	ب. 

 	ج. بزرگ است از نظر خشم، نزد خداوند	

وَن(
ُ
وا َما اَل َتْفَعل

ُ
ن َتُقول

َ
أ (   .4

  أ. اینکه بفویاد آنچه را که انجام نمی دهید	

 	ب. قطعًا می گویاد آنچه را که انجام نمی دهید	

 	ج. نفویاد هر آنچه را که انجام می دهید	

ا(
ً

وَن ِف َسِبيِلِه َصّف
ُ
ِذيَن ُيَقاِتل

َّ
ّبُ ال ِإّنَ اهَّلل ُيِ (   .5

 	 	  أ. همانا خداوند دوستدار کسانی است که می کشند در راه او صف های ]دشمنان[ را

 	 	ب. همانا خداوند دوست می دارد کسانی که مبارزه می کنند در راهش ]درحالی که[ صف کشیدگان هستند	

 	 	 	ج. همانا خداوند دوست می دارد راکار کردن در راهش را در صف های منظم

ْرُصوٌص( م ُبنَياٌن ّمَ ُ ّنَ
َ
َكأ (   .6

  أ. گویی آن ها بنای مستحکمی هستند	

 	ب. قطعًا آن ها شبیه بنای سربی هستند	

 	ج. گویی پایه های آن ها سربی است	
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انواع کاربرد فعل ماضی و مضارع
ع بر حال و آینــده داللت دارد. در ایــن درس معانِی دیفر ایــن افعال در جمله1  آموختیــم فعــل ماضــی بر گذشــته و فعل مضــار

بررسی می شوند.

ماضی استمراری %
گاه می کند شما را به آنچه ]پیوسته[ انجام می دادید«. ُکنُتم َتعَملوَن= انجام  وَن )جمعة: 8( پس آ

ُ
ُكنُتْ َتْعَمل ا  ُئُكم ِبَ در »َفُيَنّبِ

می دادید« بر استمرار و تکرار فعل در گذشته داللت دارد و به آن ماضی استمراری می گویام. شیوه ساخت ماضی استمراری، 

این گونه است:

ع« کان« + »فعل مضار گذشته«= »صیغه متناسب از فعل ماضی  »ماضی استمراری: استمرار فعل در 

کاَن از ریشه »کون« به معنای »بود« است؛ اما در ماضی استمراری، معنای مستقلی ندارد. صیغه های کاَن در جدول زیر آمده:

جمعمثنیمفرد

غایب
کاُنواکاناَکاَنمذکر

ُکّنَکاَنتاکاَنتمؤنث

مخاطب
ُکنُتمُکنُتماُکنَتمذکر

ُکنُتّنَُکنُتماُکنِتمؤنث

اُکنُتمذکر/مؤنثمتکلم
َ
ُکّن

کفر می ورزیدند به نشانه های خدا.« که آنان همواره  وَن ِبآياِت اهَّلل )بقرة: 61(؛ آن به سبب این بود  كاُنوا َيْكُفُر ْم  ُ ّنَ
َ
»ذِلَك ِبأ

ُروا= کفر ورزیدند( نــدارد، بلکه معنای آن ماضی 
َ

روَن= کفر می ورزنــد( یا معنای ماضی )َکف
ُ

ع )َیکف ــروَن  معنــای مضار
ُ

کاُنــوا َیکف

روَن= کفر می ورزیدند، همواره کفر می ورزیدند، راوسته کفر می ورزیدند«.
ُ

استمراری است: »کاُنوا َیکف

ماضی نقلی %
َخَذ ِميَثاَقُكْم )حدید: 8(؛ ... ]خدا[ از شــما رامان گرفته 

َ
ُكْم َو َقْد أ ّبِ  َيْدُعوُكْم ِلُتْؤِمُنوا ِبَر

ُ
ُســول ُكْم اَل ُتْؤِمُنوَن ِباهَّلِل َو الّرَ

َ
»َو َما ل

کلمات(، در جلد اول آمده است. 1. برای استاد: این بحث جنبه نحوی هم دارد و با توجه به هدف ما از صرف )فهم ساختار و معنای 

ر قابل چاپ
غی
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گر به صورت ماضی ســاده )از  اســت1.«. گرفتن رامان، در گذشــته اتفاق افتاده؛ اما این رامان تا زمان حال هم ادامه دارد. ا

شما رامان گرفت( ترجمه کنیم، ممکن است تصور شود گرفتن رامان در گذشته بوده و در حال حاضر، رامانی وجود ندارد. 

این معنا شبیه ماضی نقلی در فارسی است )گرفته ام، گرفته ای، گرفته است...(. شیوه ساخت ماضی نقلی، این گونه است:

د«+»فعل ماضی«
َ
گذشته و باقی ماندن اثر تا حال«= »ق »ماضی نقلی: واقع شدن در 

توجه: در ادامه می آموزیم که »َقد+فعل ماضی« معانی دیفری هم دارد )از جمله قطعّیت( و همیشه ماضی نقلی نمی سازد.

فعل ماضی در اسلوب شرط %
ع دارد. اســلوب شــرط از ســه بخش ادات شــرط، شــرط و جواب شــرط  فعــل ماضــی در اســلوب شــرط، معمــواًل معنای مضار

گر بیاید، به او احترام می گذارم.« در این عبارت »بیاید« شرط و »احترام می گذارم« جواب شرط  تشکیل شده است؛ مانند: »ا

کلماتی که معنای شــرطی دارند و جمله شــرطی می سازند  اســت. »احترام گذاشــتن« وقتی صورت می گیرد که »او بیاید«. به 

یَنَمــا= هرجا« و »ِإذا= 
َ
گر«، »َمن= کســی که«، »َما= آنچه«، »أ ادات شــرط2 می گویاــم. برخــی ادات شــرط عبارت اند از: »إن= ا

هنفامی که«.3

گــر  ع دارد: »ا ــْوَت( )جمعــة: 6( معنــای مضــار ــُوا امْلَ ُكــْم... َفَتَمّنَ
َ
ّن

َ
ِإن َزَعْمــُتْ أ فعــل ماضــی »َزَعمُتــْم= پنداشــتید« در )  •

می پندارید... .«

ع دارد: »هر جا باشــید )هســتید(، او با  ( )حدید: 4( معنای مضار ُكْنُتْ ْيَن ما
َ
ُهَو َمَعُكْم أ فعل ماضی»ُکنُتم=بودید« در )  •

شماست«

فعل ماضی در معنای قطعّیت %
که در گذشته واقع شده، دچار  ع، داللت فعل ماضی بر وقوع فعل، قطعی تر است؛ زیرا فعلی  از میان فعل های ماضی و مضار

دگرگونــی نمی شــود؛ امــا فعــل حال یا آینده ممکن اســت دچار تغیار شــود؛ برای مثــال وقتی می گویام: »مــن خواهم رفت«، 

ممکن است به دالیلی نتوانم بروم و خالف حرفی که زده بودم عمل کنم؛ اما در فعل ماضی این گونه نیست؛ وقتی می گویام 

»من رفتم«، یعنی من رفتم!

بــا توجــه بــه قطعیتــی که در فعل ماضــی وجــود دارد، گاه در قرآن کریم از این فعل برای بیان امور قطعی اســتفاده می شــود؛ 

هرچند زمان آن مربوط به آینده باشــد یا برای بیان برخی صفات خداوند متعال از اســلوب فعل ماضی اســتفاده می شــود؛ به 

این مثال ها توجه کنید:

ت =نزدیک شد«، ماضی است؛ اما ترجمه آیه شریف این گونه است:  َ
زِلف

ُ
قنَي( )شعراء: 90(: »فعل ا ُمّتَ

ْ
ُة ِلل ّنَ َ ْزِلَفِت الْ

ُ
أ (   •

1. ترجمه تحت اللفظی: »گرفته است رامان شما را.«
2. »أدات« به معنای »ابزار« است. »ادات شرط«، برخی حروف و اسامی اند که آغاز جمله شرطیه می آیند. اسلوب شرط در جلد دوم خواهد آمد.

3. برای اســتاد: ممکن اســت »إذا« بدون اینکه معنای شــرطیت داشــته باشد، معنای فعل ماضی را به مســتقبل تغیار دهد؛ مانند »إذا« های سوره مبارک فلق. 
»یکوُن الفعُل معه )مع إذا( ماضَی الّلفِظ مستقَبَل المعنی کثیرًا.« )جامع الدروس، ص 446(

ر قابل چاپ
غی
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»نزدیــک می شــود بهشــت بــرای ررهیزکاران«. شــاید به علت قطعــی و یقینی بــودن حوادث قیامــت، از فعل ماضی 
استفاده شده است.1

( )نســاء: 17(: فعل »کاَن= بود«، ماضی اســت؛ اما نمی گویام: »خداوند دانا و باحکمت بود«؛ 
ً
 َحكيما

ً
َكاَن اهَّلل َعليما (   •

زیرا این صفات خداوند، همیشفی و قطعی بوده و زمان دار نیست. ترجمه آیه این گونه است: »خداوند دانا و باحکمت 

است.«

َح، ماضی اســت؛ اما رســتفاری مؤمنان، حقیقتی اســت که مربوط به زمان 
َ

ْؤِمُنوَن( )مومنون: 1(: فعل أفل َح امْلُ
َ
ْفل

َ
َقْد أ (   •

َح( و ماضی 
َ

فل
َ
کید در معنای فعل أ کیدی دارد )تأ د فقط معنای تأ َ

خاصی نیست و مؤمنان همیشه رستفارند. این جا ق

نقلی ساخته نمی شود. این آیه را این گونه ترجمه می کنیم: »قطعًا مؤمنان رستگار می شوند )رستگارند(.«

ع التزامی % فعل مضار
گر بروم، او را خواهم دید«، »شاید بروم«، »تا اینکه بروم«، »پس باید بروم«. کنید: »ا به این جمالت توجه 

که با جزء راشین »بـ« یا بدون جز  ع اخباری و به افعال باال  که با جزء راشین »می« شروع می شود، مضار به فعل »می روم« 

ع التزامی، ترجمه  ع را به صورت مضــار ع التزامی می گویام. در مــوارد زیر، معمواًل فعل مضار راشــین شــروع می شــوند، مضار

می کنیم:

َغّنُ احَلِميُد( )حدید: 24(: پس کســی که روی 
ْ
 َفِإّنَ اهَّلل ُهَو ال

َّ
َمن َيَتَول ع در اســلوب شــرط به کار رود؛ مثال: ) فعل مضار  .1

گرداند...

ُكْم ُتْفِلُحوَن( )جمعه: 10(: به امید اینکه رستگار شوید!
َّ
َعل

َّ
ل  بیاید: )

َّ
َعل

َ
ع پس از ل فعل مضار  .2

وَن( )صف: 3(: ... اینکه بگویید...
ُ
 َما اَل َتْفَعل

ْ
وا

ُ
ن َتُقول

َ
َكُبَر َمْقًتا ِعنَد اهَّلل أ ع پس از »أن= اینکه« بیاید: ) فعل مضار  .3

1. برای استاد: ِجیَء بهذه األفعال علی صیغة الماضی، و إن کانت مستقبلة للداللة علی أنها متیّقنة الحصول و أنها بمنزلة الفعل الماضی فی التحّقق. )معانی النحو(
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل زیر را تکمیل کنید. فعل های مشــخص شــده را، در ســتون اول جدول نوشته )فقط خود فعل، بدون   .1

کنید. که به آن اضافه شده( و سایر ستون ها را تکمیل  چیزهایی 

وَن1 )حشر: 12( ْدباَر ُثمَّ ل ُينَْصُ
َ
وُهْم َلَُولُّنَّ اْل لَئِْن نََصُ  أ. 

اذُْكُروا الّل َكثياً لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن )جمعة: 10(  ب. 

ِ ِمْن ُدوِن انلَّاِس َفَتَمنَُّوا الَْموَْت إِْن ُكنُْتْم صادِقنَي )جمعة: 6( ْوِلاُء لِلَّ
َ
نَُّكْم أ

َ
يَن هاُدوا إِْن زََعْمُتْم أ َها الَّ يُّ

َ
قُْل يا أ  ج. 

فََذّكِْر إِْن َنَفَعِت2 اّلِْكَرٰي3  )أعلی: 9(  د. 

ِ حاِسٍد إِذا َحَسَد )فلق: 5( َو ِمْن َشّ  ه. 

لَُماِت إَِل انلُّورِ )حدید: 9( ُْخرَِجكُم ّمَِن الظُّ ُِل َعَ  َعبِْدهِ َءايَاٍت بَّيَِناٍت ّلِ ِي ُيَنّ ُهَو الَّ  و. 

ن َتَْشَع قُلُوُبُهْم ِلِْكرِ الّل )حدید: 16(
َ
ِيَن َءاَمُنواْ أ ِن لِلَّ

ْ
 لَْم يَأ

َ
أ  ز. 

هُ َو رُُسلَُه بِالَْغيِْب )حدید: 25( ٌس َشديٌد َو َمنافُِع لِلنَّاِس َو ِلَْعلََم الّل َمْن َينُْصُ
ْ
نَْزنْلَا اْلَديَد فيهِ بَأ

َ
أ  ح. 

رَْسَل رَُسوَلُ بِالُهَدي  َو دِيِن اَلّقِ ِلُْظِهَرهُ َعَ ادّلِيِن ُكِّه )صف: 9(
َ
ِي أ ُهَو الَّ  ط. 

معنی در جمله 4معنای اولیهنوعش.صبابریشهفعلش

ــ َیفُعُل1 ماضیـ 

رستفار می شویدإفعال2

ــ َیفَعُل3 ـ 

ــ َیفَعُل4 ـ 

ــ َیفُعُل5 ـ 

َج6 جُیخِر عخر کندمضار ج   )برای اینکه( خار

ــ َیفَعُل7 خاشع می شود4َفَعَلـ 

می داند8

راروز می کندإفعال9

1. برای استاد: این جمله ترکیبی از شرط و قسم است.
کَنین(، حرف آخر فعل، مکسور شده است. کنار یکدیفر )التقاء سا کن  َعْت« است که برای جلوگیری از وقوع دو حرف سا

َ
2. اصل فعل، »َنف

کار رفته است. کرٰی«، فعل مؤنث به  3. به دلیل آمدن عالمت تأنیث »ٰی« در فاعل جمله »ِذ
4. برای یافتن معنای اولیه و ریشه، می توانید از لغتنامه درس ها یا لغتنامه پایان کتاب استفاده کنید.

ر قابل چاپ
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وَن( )صّف: 3( چفونه ترجمه می شود؟ ......................................................................... 
ُ
وا َما اَل َتْفَعل

ُ
ن َتُقول

َ
َكُبَر َمْقًتا ِعنَد اهَّلِل أ فعل َکُبَر در آیه )  .2

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

در آیات زیر، کدام افعال معنای ماضی استمراری دارند؟ آن ها را معنا کنید )می توانید از استاد خود در ترجمه کمک بفیرید(.  .3

بُوَن )مؤمنون: 105(  لَْم تَُكْن آيايت  ُتتيْل  َعلَيُْكْم فَُكنُْتْم بِها تَُكّذِ
َ
أ  أ. 

 َو لَْو كَن آباؤُُهْم ل َيْعلَُموَن َشيْئاً َو ل َيْهَتُدوَن )مائده: 104(
َ
أ  ب. 

َ وَْحَدهُ َو نََذَر ما كَن َيْعُبُد آباُؤنا )اعراف: 70(  ِجئْتَنا نِلَْعُبَد اللَّ
َ
قالُوا أ  ج. 

َو لُوطاً آتَيْناهُ ُحْكماً َو ِعلْماً َو َنَّيْناهُ ِمَن الَْقْرَيةِ الَّيت  كنَْت َتْعَمُل اْلَبائَِث )انبیاء: 74(  د. 

ي ُكنَّا َنْعَمُل )أعراف: 53( ْو نَُردُّ َفَنْعَمَل َغْيَ الَّ
َ
َفَهْل نَلا ِمْن ُشَفعاَء فََيْشَفُعوا نَلا أ  ه. 

نَْت َو ل قَْوُمَك ِمْن َقبِْل هذا )هود: 49(
َ
نْباءِ الَْغيِْب نُوحيها إَِلَْك ما ُكنَْت َتْعلَُمها أ

َ
تِلَْك ِمْن أ  و. 

کنید..........................................................................................................  ُموَن را تحلیل 
َ

ُکنُتْم َتْعل با توجه به آیه نهم از سوره مبارک جمعه، ترجمه ِإن   .4

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

این فایل، نسخه الکترونیک کتاب آموزش مسبحات است. %

 بـرای اسـتفاده از ایـن فایـل، الزم اسـت مبلـغ )شـش هـزار تومـان بـرای هـر جلـد و یـا %
ده هزار تومان برای مجموع دو جلد( به حساب زیر واریز نمایید.

و  % قـرآن  فرهنگـی  موسسـه  نـام  بـه   6037997750000797 بانکـی:  کارت  شـماره 
وحـی تابعـان  صبـاح  عتـرت؟مهع؟ 

بـرای اطـاع از شـرایط و قوانیـن اسـتفاده از ایـن فایـل، بـا مراجعـه بـه انتهـای فایـل،  %
کنیـد. را مطالعـه  الکترونیـک  کتـاب  از  اسـتفاده  راهنمـای  پیوسـت 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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آشنا  %

وب ]قلب[: 
ُ

ل
ُ
لــب ]قلب[: قلب، دل ق

َ
5� ق

فاســق،  ]فســق[:  اِســق 
َ
ف َقلــب  ج.م 

اِسِقیَن 
َ
نافرمان، بیرون رفته از ایمان ف

]فسق[: ج.س َفاِسق.

6� ِإْســَراِئیل: لقــب حضــرت یعقــوب؟ع؟ 

َبْیــن ]بیــن[: میــان َبْعد ]بعــد[: پس از 

ْحَمــد ]حمد[: یکــی از نام های راامبر 
َ
أ

کرم؟ص؟ ِسْحر ]سحر[: جادو. ا

جدید %
وا ]زیغ[: منحرف شدند 

ُ
ْد: قطعًا، همانا َزاغ

َ
وَن ]أذی[: اذیت می کنید، آزار می دهید ق

ُ
 ]قول[: گفت ُتْؤذ

َ
ال

َ
: هنفامی که ق

ْ
5� ِإذ

وِم: }َقوِمی{، قوِم من.
َ
کرد ق  ]زیغ[: منحرف 

َ
َزاغ

َ
أ

ــر  ق ]صدق[: تصدیق کننده، تأیاد کننده َیَديِن ]یدی[: مثنای َید ُمَبّشِ 6� ِإْبــن ]بنــو[: پســر َیا: ای َبِنین5 ]بنــو[: ج ِابن ُمَصّدِ

َنات ]بین[:  َنة ]بین[: دلیل روشــن، روشــن َبّیِ ِتــي ]أتی[: می آید َجــاَء ]جیأ[: آمد َبّیِ
ْ
]بشــر[: بشــارت دهنده، مژده دهنــده َیأ

8: }َبین +  گفتند َبِني ِإْســَراِئیل:6 قوم بنی اســرائیل،7 قوم یهود ِمن َبعِدی: بعد از من َبْیَن َیَدّيَ وا ]قول[: 
ُ
ال

َ
َنة ق ج.س َبّیِ

َیَدیِن + َی{، راش روی من، نزد من َجاَء ِبـ9: آورد، با... آمد.

کار رود، به صورت »به« ترجمه می شود. « به  َ
ال

َ
1. حرف »ِلـ « هنفامی که با افعال هم خانواده »ق

گرفته است. برای یادآوری به زبان قرآن درس پنجم مراجعه کنید. وَن + ِن + ی«. بین فعل و ضمیر متکلم، نون الوقایه قرار 
ُ

وَنِنی: ُتؤذ
ُ

2. »ُتْؤذ
3. واو حالیه.

گاه کلمه »َیا« در کتابت، به کلمه بعد از خود وصل می شود. 4. »ٰیَبِنی إسَرائیل= َیا َبِنی إسَرائیل«. 
کلمه مفرد دچار تغیار شده. به این جمع، جمع ملحق  5. »َبنیَن« و »َبُنوَن« جمع »ِابن« هستند. این جمع شبیه جمع سالم و عالمت آن »یَن« و »وَن« است؛ اما 

به جمع سالم می گویام.

6. یادآوری: وقتی جمع سالم به کلمه ای اضافه شود »ن« آخرش حذف می گردد: »َبنیَن ِإسرائیل= َبنی ِإسرائیل«.
7. »اسرائیل« به معنای بنده خدا و از القاب حضرت یعقوب؟ع؟ است و »بنی اسرائیل« به حضرت یعقوب؟ع؟ و نسل شان گفته می شود که به قوم یهود معروف اند.

= بین دو دست من«. ظاهرًا به چیزی که راش رو یا نزد کسی حاضر باشد، گفته می شود. 8. »َبْیَن َیَدّيَ
گر باء به معنای معّیت باشــد، آن را  گر باء تعدیه باشــد، به صورت »آورد« و ا کرد: ا گونه می توان ترجمه  9. برای اســتاد: بســته به نوع »باء« در »َجاَء ِبـ«، آن را دو 

به صورت »با... آمد« ترجمه می کنیم.

ّ
ُسورة الصف

لِــَم  َيَٰقــوِۡم  ۦ1  لَِقوِۡمــهِ ُمــويَسٰ  قَــاَل  إِذۡ  َو  رُۡصــوٞص ٤  مَّ ُبۡنَيٰــٞن 
ــا زَاُغــوٓاْ  ِ إَِلُۡكــۡمۖ فَلَمَّ ّنِ رَُســوُل ٱللَّ

َ
ۡعلَُمــوَن أ تُۡؤذُونَــيِن2 َو3قَــد تَّ

ُ َل َيۡهــــِدي ٱۡلَقــــوَۡم ٱۡلَفِٰســــقِنَي ٥  ُ قُلُوَبُهــــۡمۚ وَٱللَّ زَاغَ ٱللَّ
َ
أ

َصّدِٗقا لَِّما  ِ إَِلُۡكم مُّ ٰٓءِيَل4 إِّنِ رَُسوُل ٱللَّ ِإَوذۡ قَاَل ِعيَس ٱۡبُن َمۡرَيَم َيَٰبيِنٓ إِۡسَر
ا  ۡحَُدۖ فَلَمَّ

َ
ۥٓ أ يِت ِمۢن َبۡعِدي ٱۡسُمُه

ۡ
ۢا بِرَُســوٖل يَأ َ َبنۡيَ يََديَّ ِمَن ٱتلَّۡوَريٰةِ وَُمبَّرِ

ِن ٱۡفَتَٰي َعَ ۡظلَُم ِممَّ
َ
بنِٞي ٦ وََمــۡن أ َجآءَُهم بِٱۡلَّيَِنِٰت قَالُواْ َهَٰذا ِســۡحرٞ مُّ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه
أ . تمرین واژه %

وَن است؟ 
ُ

گزینه ترجمه ُتؤذ کدام   .1
 	ج. آزار دادید	 	 	ب. آزار داده می شوید	 	  أ. آزار می دهید	

وا است؟  ُ
 _ زاغ

َ
گزینه ترجمه أَزاغ کدام   .2

 	ج. منحرف شدند _ منحرف کرد	 		ب. منحرف کرد _ منحرف شدند	 	  أ. منحرف شد _ منحرف کردند	

گزینه معنای »تصدیق کننده« است؟  کدام   .3
 ق	 	ج. ُمَصِدّ 	 ق	 ّدِ 	ب. ُمّصَ 	 ق	

َ
 أ. ُمَصّد

گزینه غلط است؟  کدام   .4

	 	ب. إسَرائیل = لقب حضرت یعقوب؟ع؟ 	 	 َنة = دلیل روشن	  أ. َبِیّ
 ر = مژده	 	ج. ُمَبِشّ

گزینه ترجمه »جاَء _ جاء ِبـ _ َیأتی« است؟  کدام   .5
 	ج. آمد _ آمد _ می رود	 	 	ب. آمد _ آورد _ می آید	 	  أ. آورد _ آمد _ می آورد	

وِم است؟ 
َ
گزینه معنای ق کدام   ، يا َقوِم ِلَ ُتؤذوَنن( در آیه )  .6

 	ج. قوم ما	 	 	ب. قوم من	 	  أ. قوم	

گزینه، همه موارد جمع است؟  کدام  در   .7

 نات _ أیِدی	 	ج. َبنیَن _ َبِیّ 	 	ب. ُقلوب _ َیَدیِن _ أولیاء	 	  أ. فاِسقیَن _ راِزقیَن _ َیَدیَّ	

ب . تمرین عبارت %
 ُموَس ِلَقْوِمِه(

َ
َو ِإْذ َقال (   .1

	 	ب. و هنفامی که گفت موسی؟ع؟ به قومش	 	  أ. و هرگاه گفت موسی؟ع؟ به قومش	

 	ج. و هنفامی که گفت موسی؟ع؟ : ای قوم من	

َيا َقْوِم ِلَ ُتْؤُذوَنِن( (   .2
	  أ. ای قوم من! چرا اذیت می کنید مرا؟ 					ب. ای قوم! چرا اذیت می کنید مرا؟  

		ج. ای قوم! شما اذیت می کنید مرا

ْيُكْم(
َ
 اهَّلل ِإل

ُ
ّنِ َرُسول

َ
ُموَن أ

َ
ْعل َو َقد ّتَ (   .3

  أ. درحالی که می دانید که من رسول شمایم	
	 	 	ب. درحالی که می دانید قطعًا من رسول خداوند برای تان هستم	

 ج. درحالی که قطعًا می دانید که قطعًا من رسول خداوند به سوی تان هستم	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ْم( َبُ و
ُ
َزاَغ اهَّلل ُقل

َ
ا َزاُغوا أ ّمَ

َ
َفل (   .4

  أ. پس زمانی که منحرف شدند، دل های شان از خدا منحرف شد	
 	ب. پس قطعًا منحرف شدند، چرا که خداوند دل های شان را گمراه کرد	
 	ج. پس زمانی که منحرف شدند، منحرف کرد خداوند دل های شان را	

َفاِسِقنَي(
ْ
َقْوَم ال

ْ
ِدی ال َو اهَّلُل اَل َيْ (   .5

		ب. به خدا قسم که هدایت نمی شوند گروه نافرمانان	 	  أ. و خداوند هدایت نمی کند گروه فاسق را	
 	ج. و خداوند هدیه نمی دهد به قوم فاسقان	

)
َ

َيَ َيا َبِن ِإْسَراِئيل  ِعيَس اْبُن َمْر
َ

َو ِإْذ َقال (   .6

  أ. و هنفامی که عیسی؟ع؟ به بنی اسرائیل گفت	

 	ب. و هنفامی که عیسی؟ع؟ پسر مریم؟اهع؟ به پسران یعقوب؟ع؟ گفت	

 	ج. و هنفامی که گفت عیسی؟ع؟ پسر مریم؟اهع؟ : ای بنی اسرائیل!	

ْيُكم(
َ
 اهَّلل ِإل

ُ
ِإّنِ َرُسول (   .7

	 	ب. اینکه من رسول خداوند برای تان هستم	 	  أ. اینکه رسول الهی شما منم	
 	ج. قطعًا من رسول خداوند به سوی تان هستم	

ْوَراِة( ا َبنْيَ َيَدّیَ ِمَن الّتَ َ ًقا مّلِ َصّدِ ّمُ (   .8
	 	ب. با دو دست خود تورات را تصدیق می کنم	 	  أ. تصدیق کننده ]ام[ برای آنچه نزد من است؛ از تورات	

 	ج. راستفویم نسبت به آنچه در قلب من است؛ از تورات	

ُد( ْحَ
َ
ُه أ ِت ِمن َبْعِدی اْسُ

ْ
ًرا ِبَرُسوٍل َيأ َو ُمَبّشِ (   .9

  أ. و بشارت دهنده است رسولی که می آید بعد از من که نامش احمد؟ص؟ است	
 	ب. و بشارت باد بر رسولی که بعد از این می آید و نامش احمد؟ص؟ است	
 	ج. و بشارت دهنده ]ام[ به رسولی که می آید بعد از من، نام او احمد؟ص؟ است	

َناِت( َبّيِ
ْ
ا َجاءُهم ِبال ّمَ

َ
َفل (  .10

	 	  أ. پس نیامد ]به سوی[ ایشان مفر با نشانه های روشن	
 ب. پس هنفامی که آورد ]برای[ ایشان نشانه های روشن	
 	ج. پس هرگاه که می آمد ]به سوی[ ایشان همراه با نشانه های روشن	

ِبنٌي( وا َهَذا ِسْحٌر ّمُ
ُ
َقال (  .11

 	  أ. گفت: این جادوی آشکار است؟ 	
 	ب. گفتند: این سحر آشکاری است 	
 	 	ج. بفو: این سحر روشنفر است؟ 	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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معلوم و مجهول1

تغییرات فعل %
ع، در چند درس آتی، تغیارات معنایی و ســاختاری فعل را بیان می کنیم؛ این تغیارات  پس از آشــنایی با فعل ماضی و مضار

عبارت اند از:

کید معنای فعل شده، غالبًا ساختار ظاهری فعل را نیز تغیار  تغییرات معنایی: موجب مجهول شدن، نفی، أمر، نهی و تأ

می دهند.

تغییرات لفظی: با دگرگونی ساختار ظاهری فعل، تلفظ کلمه را آسان کرده، تغیاری در معنا ایجاد نمی کنند. تغیارات لفظی 

عبارت اند از: ادغام، تخفیف همزه، اعالل و ابدال. البته این تغیارات مختّص فعل نیســت و در برخی اســامی نیز اعمال 

می گردند.

تغییــرات نحــوی: این تغیارات براســاس جایفاه فعــل در جمله، باعث پدید آمدن تغیاراتی در ســاختار فعــل می گردد. این 

ع اعمال می گردند. تغیارات عبارت اند از: جزم و نصب که صرفًا روی فعل مضار

که در هر یک از این تغیارات بر روی فعل اعمال می شود آمده است: در جدول زیر تغیارات فعل به همراه قاعده هایی 

تغییرات نحویتغییرات لفظیتغییرات معنایی

تغییر
مجهول 

شدن
کیدنهیأمرنفی ادغامتأ

ت 
همزه

نصبجزمابدالاعالل

مجهولقاعده
/__
جزم/
نصب

کیدجزمأمر ادغامتأ
ت 

همزه
نصبجزمابدالاعالل

گیران با مفهوم فاعل و مفعول است. 1. راش فرض ما در این درس، آشنایی اجمالی فرا

ر قابل چاپ
غی
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معرفی فعل معلوم و مجهول %
کنید: به جدول زیر و افعال دسته اول و دوم آن، توجه 

مثال دسته دومدسته دومدسته اول

َق= آفرید
َ

نَساُن َضِعيًفا )نساء: 28(ُخِلَق= آفریده شدَخل َو ُخِلَق ااْل

= می گیرد
ُ

= گرفته می شودَیأُخذ
ُ

َيْوَم اَل ُيْؤَخُذ ِمنُكْم ِفْدَيٌة )حدید: 15(ُيؤَخذ
ْ
َفال

وَن= بازمی گردید
ُ

وَن=بازگردانده می شویدَتُرّد
ُ

َهاَدِة )جمعة: 8(ُتَرّد
َ

َغْيِب َو الّش
ْ
وَن ِإَل َعاِلِ ال

ُ
َّ ُتَرّد ُ

ث

خَرُجوا=اخراج کردند
َ
خِرُجوا= اخراج شدندأ

ُ
 ِمن ِدَياِرِهْم )حشر: 8(أ

ْ
ْخِرُجوا

ُ
ِذيَن أ

َّ
ال

کرد؟  که چه کسی خلق  َق این سؤال به ذهن می آید  َ
کار یا پدید آمدن حالت(، به فاعل1 نیاز دارد؛ مثال در َخل هر فعل )انجام 

( )عنکبوت: 44( که  ّقِ َ رَض ِباحلْ
َ
ماواِت َو اْل َق اهَّلُل الّسَ

َ
َخل گر این فعل در جمله بیاید توقع داریم فاعل آن هم ذکر شود؛ مانند: ) ا

که فاعل آن در جمله، معلوم و مشخص است، فعل معلوم و به جمالت آن ها،  اهَّلل فاعل آن است. به فعل های دسته اول، 

جمله معلوم می گویام.

در مثال آخر )کســانی که اخراج شــدند از خانه های شــان(، چه کســی آن ها را اخراج کرد؟ فاعل فعل اخراج کردن کیســت؟ در 

این آیه شــریف به آن اشــاره نشــده است. فعل این جمله، به شکلی است که برای فهم جمله، نیازی به آوردن فاعل نیست 

و فاعل در جمله ذکر نمی شود. به فعل های دسته دوم که فاعل آن ها در جمله، نامشخص و مجهول است، فعل مجهول و 

به جمالت آن ها، جمله مجهول می گویام.

اوزان فعل معلوم و مجهول %
کنون آموخته ایم، مربوط به افعال ثالثی مجرد معلوم بوده است. فعل ثالثی مجرد معلوم: تمام پنج باب ثالثی مجرد که تا

 ُ
ع آن بر وزن ُیفَعل َ و صیغه اول مضار

ِعــل
ُ
فعــل ثالثــی مجــرد مجهول: صیغه اول فعل ماضی ثالثی مجرد مجهول بر وزن ف

که می توانید در راوســت4، )بخش ابواب ثالثی مجرد(  اســت؛ ســایر صیغه های آن، بر مبنای صیغه اول ســاخته می شــود 

مشاهده کنید.

« دارد. این باب برای تمام پنج باب فعل معلوم ثالثی مجرد 
ُ

 ـــ ُیفَعل
َ

ِعل
ُ

توجه: فعل ثالثی مجرد مجهول فقط یک باب »ف

یکسان است.

ح شد، مربوط به افعال ثالثی مزید معلوم بوده است. که در گذشته مطر فعل ثالثی مزید معلوم: مطالبی 

ع ثالثی مزید مجهول هم آهنگ ثالثی مجرد مجهول است. در جدول زیر،  فعل ثالثی مزید مجهول: افعال ماضی و مضار

1. اصل وجود فاعل حذف شدنی نیست و تا فاعلی نباشد فعلی به وجود نمی آید؛ بحث در ذکر یا عدم ذکر لفظی فاعل در جمله است.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



درس یازدهم106

صیغه های اول مجهول باب های مزید و مجرد آمده است.1 صرف معلوم و مجهول ابواب مزید در راوست4، )بخش ابواب 

ثالثی مزید( موجود است.

مضارعماضی

مجهولمعلوممجهولمعلوم

ُیفَعُلَیفَعُل/َیفِعُل/َیفُعُلُفِعَلَفَعَل/َفِعَل/َفُعَلثالثی مجرد

فِعَلأفَعَلإفعال
ُ
ُیفَعُلُیفِعُلأ

َلَتفعیل َلَفّعَ ُلُفّعِ ُلُیَفّعِ ُیَفّعَ

ُیفاَعُلُیفاِعُلُفوِعَلفاَعَلُمفاَعَلة

ُیفَتَعُلَیفَتِعُلُافُتِعَلِافَتَعَلِافِتعال

ُینَفَعُلَینَفِعُلُانُفِعَلِانَفَعَلِانِفعال

ل َلَتَفّعُ َلَتَفّعَ ُلُتُفّعِ ُلَیَتَفّعَ ُیَتَفّعَ

ُیَتَفاَعُلَیَتفاَعُلُتُفوِعَلَتَفاَعَلَتفاُعل

ُیسَتفَعُلَیسَتفِعُلُاسُتفِعَلِاسَتفَعَلِاسِتفعال

کــرد«؛ اما در باب تفعیــل )معلوم( معنای دیفــری دارد:  = حمل  َ
مثــال: صیغــه اول ماضــی مجــرد از »حمل« می شــود »َحَمــل

کســی قرار داد«؛ حال معنای  کرد، تکلیفی را برای  کســی تحمیل  گذاشــت، چیزی را بر  کســی  ...= چیزی را بر دوش  َ
ل »َحّمَ

گذاشته شد، بر آنان حمل شد، مکلف شدند ]به آن[.« وا= بر دوش شان 
ُ

ل صیغه 3 ماضی مجهول آن می شود: »ُحّمِ

. )جمعة: 5( ْسفاراً(
َ
ِماِر َيِْمُل أ

ْ
يَن ُحِّلُوا اتلَّْوراَة ُثمَّ لَْم َيِْملُوها َكَمثَِل ال

َّ
َمثَُل ال (  

لوا می کند؟ به نظر شما این گونه تحلیل های صرفی تا چه اندازه ما را  کمکی به شفاف شدن معنای »ُحّمِ تأّمل: آیا مثال باال 

کلمات، یاری می کند؟  در حفظ کردن معنای 

ح زیر است: ع مجهول به شر 1. مطالعه بیشتر: شیوه ساخت فعل ماضی و مضار
خِرُجوا« تبدیل می شود. حرف »خ« 

ُ
خَرُجوا« به »أ

َ
الف. ماضی مجهول: عین الفعل ماضی معلوم را مکسور و حروف متحرک قبل از آن را مضموم می کنیم؛ مثال: »أ

کن است و متحرک نیست؛ پس تغیار نمی کند. سا
ع معلوم را مضموم و عین الفعل را مفتوح می کنیم؛ مثال: »َیبَعُثوَن« به »ُیبَعُثوَن« تبدیل می شود. ع مجهول: حرف اول مضار ب. مضار

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
ح شــده در بخــش زبان قرآن، جــداول تحلیل فعل مختلفی را مشــاهده  در درس هــای گذشــته، بــا توجــه به موضوعات مطر

کتاب، با عنوان: »راهنمای جدول تحلیل فعل« است. کردید. از این درس، جدول تحلیل فعل بر مبنای راوست سوم 

جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل کنید.  .1

ُموُر )حدید: 5( 
ُ
إَِل الّل تُرَْجُع اْل  أ. 

فَاْلَوَْم َل يُؤَْخُذ ِمنُكْم فِْديٌَة )حدید: 15(  ب. 

ْجٌر َكرِيٌم )حدید: 18(
َ
قَْرُضواْ الّل قَرًْضا َحَسًنا يَُضاَعُف لَُهْم َو لَُهْم أ

َ
قَاِت َو أ ّدِ قنَِي َو الُْمصَّ ّدِ إِنَّ الُْمصَّ  ج. 

ْخرُِجواْ ِمن دِيَارِهِْم )حشر: 8(
ُ
ِيَن أ لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجرِيَن الَّ  د. 

ِيَن ُحِّلُواْ اتلَّْوَرئَة )جمعة: 5( َمَثُل الَّ  ه. 

صورت اولیهنوعش. صبابریشهفعلش
مرحله 1

صورت فعلیق

ــ َیفِعُلرجعُتْرَجُع1 ع4َفَعَلـ  ُترَجُعمجهولَترِجُعمضار

2
ُ

ــ َیفُعُلُیْؤَخذ مجهولَیأُخُذ1َفَعَلـ 

3
ُ

مجهولُمفاَعَلةُیَضاَعف

4
ْ
ْخِرُجوا

ُ
مجهولإفعالأ

5
ْ
وا

ُ
ل مجهولماضی3تفعیلُحّمِ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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آشنا  %

تســلیم  اســالم،  دیــن  ]ســلم[:  م 
َ

ِإْســال  �7

شدن.

8� ُنور ]نور[: نور، روشنایی.

9� َحــّق ]حقــق[: حــق، درســت، راســتین، 

ســزاوار ُمْشــِرك: ]شرک[: مشــرک، کسی 

که برای خدا شریک قائل است.

جدید %

َتَرٰی ]فری[: دروغ بســت، افتراء زد َکِذب7 ]کذب[: دروغ ُیْدَعٰی ]دعو[: دعوت می شــود، خوانده 
ْ
م ]ظلم[: ظالم تر ِاف

َ
ْظل

َ
7� أ

می شود.

َواه ]فوه[: ج.م َفاه ُمِتّم 
ْ
ف

َ
اه ]فوه[: دهان أ

َ
8. ُيِریُدوَن ]رود[: می خواهند، اراده می کنند ُیْطِفُئوَن ]طفأ[: خاموش می کنند ف

کراهت داشــت، نپســندید، خوش نداشــت ِلُیْطِفُؤوا:  گر َکِرَه ]کره[:  گرچه، هرچند، ا ْو: ا
َ
کامل کننده ل ]تمم[: تمام کننده، 

کنند. که خاموش 

کرد ُهَدٰی ]هدی[: هدایت، رهنمود ُیْظِهُر ]ظهر[: راروز می کند، غلبه می دهد، آشــکار   ]رســل[: فرســتاد، ارســال 
َ

ْرَســل
َ
9� أ

ِه8:  ِ
ّ

ُکل يِن  می کند ُمْشِرُکوَن ]شرک[: ج.س ُمشِرک ِلُیظِهَرُه: برای اینکه راروز کند آن را، برای اینکه غلبه دهد آن را الّدِ

تمام دین ها، تمام ادیان.

ن: ِمن+َمن«: از کسی که. 1. »ِمّمَ
2. »ِافَتَری« معنای دروغ بستن در خود دارد؛ به همین دلیل »الَکِذب« را ترجمه نمی کنیم.

3. واو حالیه.
رة بعد از »ِلـ« را ترجمه می کنیم.

َ
ن« مقّد

َ
کید در نظر می گیریم و ترجمه نمی کنیم. »أ 4. »ِلـ « را در »ِلُیطِفُئوا« برای تأ

5. واو حالیه.
6. گرچه فعل مفرد است، به دلیل جمع بودن فاعلش )الکاِفروَن( به صورت جمع، معنا می کنیم.

ب« تقریبًا هم معنا هستند.
ْ

7. »َکِذب« و »ِکذ
8. برای استاد: دو نکته در ترجمه این عبارت وجود دارد:

ین= دین ها«، آیان ها. »ال« آن ظاهرًا »ال« جنس است؛ ازاین رو معنای آن جنس دین است )هر دینی( و به همین علت »الدین« را به صورت جمع ترجمه  ـ »الِدّ ـ 
می کنیم. تعریف »ال« جنس در این کتاب نیامده است.

ه« می شــود »دین ها، نــه برخی از آن ها بلکه تمام آن ها« که برای ســهولت »تمــام دین ها« ترجمه 
ّ
کل کیــد اســت، ترجمــه تحت اللفظی »الّدین  «، تأ

ّ
ـــ نقــش »ُکل ـ 
می کنیم.

ّ
ُسورة الصف

ِن1 ٱۡفَتَٰي َعَ  ۡظلَُم ِممَّ
َ
بنِٞي ٦ َوَمۡن أ َجآءَُهم بِٱۡلَّيَِنِٰت قَالُواْ َهَٰذا ِسۡحرٞ مُّ

ٰلِِمنَي  ُ َل َيۡهِدي ٱۡلَقوَۡم ٱلظَّ ِ ٱۡلَكِذَب2 َو3ُهَو يُۡدَعٰٓ إَِل ٱۡلِۡسَلِٰمۚ وَٱللَّ ٱللَّ
ُ ُمتِمُّ نُورِهِۦ َولَۡو َكرِهَ  ۡفَوٰهِِهۡم َو5ٱللَّ

َ
بِأ  ِ ٧ يُرِيُدوَن ِلُۡطِف ُٔوا4ْ نُوَر ٱللَّ

رَۡسَل رَُسوَلُۥ بِٱلُۡهَدٰي َودِيِن ٱۡلَّقِ ِلُۡظِهَرهُۥ َعَ 
َ
ِٓي أ ٱۡلَكٰفُِروَن ٨ ُهَو ٱلَّ

ِيَن ءَاَمُنواْ َهۡل َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ٱدّلِيِن ُكِّهِۦ َولَۡو َكرِه6َ ٱلُۡمۡرُِكوَن ٩ َيٰٓ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
ُم است؟  َ

ظل
َ
گزینه معنای أ کدام   ،  اهَّلِل الَكِذَب(

َ
ِن افَتری َعیل ُم ِمَّ

َ
َو َمن أظل در آیه )  .1

 	ج. ظلم کرد	 	 	ب. ظالم تر	 	  أ. ظالم ترین	

گزینه ترجمه إفَتری است؟  کدام   .2

 	ج. دروغ بست	 	 	ب. دروغ دانست	 	  أ. دروغ گفت	

گزینه ترجمه َکِرَه است؟  کدام   .3

 	ج. پسندیده نشد	 	 	ب. نپسندید	 	  أ. مکروه شد	

گزینه ترجمه ُهدٰی است؟  کدام   .4

 	ج. هدایت کنندگان	 	 	ب. هدایت ها	 	  أ. هدایت	

گزینه ترجمه ُیظِهر است؟  کدام   ، ِه(
ّ
ُكِل  الّديِن 

َ
ِلُيظِهَرُه َعیل در آیه )  .5

 	ج. آشکار می کند	 	 	ب. ظهور می کند	 	  أ. راروز می کند	

« است؟  َ
گزینه ترجمه »ُیدَعٰی _ ُيریُدوَن _ أرَسل کدام   .6

	 	ب. خوانده می شود _ می خواهند _ فرستاد	 	  أ. دعوت می شوند _ اراده می کنند _ ارسال کرد	

 گزینه	 	ج. هر دو 

گزینه ترجمه ِلُیطِفُئوا است؟  ،کدام  ْفَواِهِهْم(
َ
يُدوَن ِلُيْطِفُؤوا ُنوَر اهَّلل ِبأ ُيِر در آیه )  .7

 	ج. که خاموش کنند	 	 	ب. برای اینکه مغلوب کنند	 	  أ. که نابود کنند	

کلمه، درست است؟  گزینه، ریشه  کدام  در   .8

 	ج. فاه _ ف و ه	 	 	ب. ُیدعی _ د ع ی	 	  أ. إفَتری _ ف ت ر	

ب . تمرین عبارت %
َكِذَب(

ْ
 اهَّلل ال

َ
ِن اْفَتَری َعیل ُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
َو َمْن أ (   .1

	  أ. و کسی ظالم تر است که بر خدا دروغ ببندد   		ب. و از ستمکاران کسانی هستند که بر خدا دروغ بستند	

		 ج. و کیست ستمکارتر از کسی که دروغ بست بر خدا؟	

ِم(
َ

ْسل َو ُهَو ُيْدَعی ِإَل اْلِ (   .2

	 که به سوی اسالم است	  أ. درحالی که او دعوت می کند به سوی اسالم			ب. در حالی که او ادعا می کند 

	ج. درحالی که او دعوت می شود به سوی اسالم	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ْفَواِهِهْم(
َ
يُدوَن ِلُيْطِفُؤوا ُنوَر اهَّلل ِبأ ُيِر (   .3

  أ. می خواهند که خاموش کنند نور خدا را با دهان هایشان	

	 	 	ب. می خواهند که بیان کنند نور خدا را با دهان هایشان	

 ج. می خواهند که دریافت کنند نور خدا را با گوش هایشان	

وَن( َكاِفُر
ْ
َكِرَه ال ْو 

َ
َو اهَّلل ُمِتُّ ُنوِرِه َو ل (   .4

 کافران مجبور شدند	 گر چه   أ. درحالی که خداوند تمام کرد نورش را و ا

 گر چه کافران نپسندند	 	ب. در حالی که خداوند تمام کننده نورش است و ا

 	ج. و خداوند کامل کننده نور ]دین[ است، هرچند کافران خوش نداشتند.	

) ّقِ َ َدی َو ِديِن احلْ ُ ُه ِبالْ
َ
 َرُسول

َ
ْرَسل

َ
ِذی أ

َّ
ُهَو ال (   .5

  أ. او کسی است که فرستاد رسولش را برای هدایت کردن ]مردم[ به دین حق	

	 	 	ب. او کسی است که فرستاد رسولش را با هدایت و دین راستین	

 ج. او کسی را فرستاد تا رسولش با هدایت و دین حق باشد	

ِه( ِ
ّ
ُكل يِن   الّدِ

َ
ِلُيْظِهَرُه َعیل (   .6

	  أ. قطعًا راروز می شود بر کلّیه دین ها	

	 	ب. برای اینکه راروز شود بر تمام ادیان	

 کند آن را بر تمام دین ها	 	ج. برای اینکه راروز 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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نفی، جزم و نصب
قســم دیفر تغیارات معنایی، »نفی« اســت. قبل از بیان نفی، باید جزم و نصب را بشناســیم. جزم و نصب مخصوص فعل 

مضارع است.

َجزم و موارد آن %

ع ساخته می شود: فعل مجزوم با دو قاعده زیر، از فعل مضار

که آخر آن ها ن داریم1، ن را حذف می کنیم؛ غیر از صیغه 6 و 12. الف. در صیغه هایی 

کن ْــ  می کنیم. که آخر آن ها ن نداریم، حرف آخر را سا ب. در صیغه هایی 

جمعمثنیمفرد

غایب
َیْعَلُموَن / َیعَلُموا2َیعَلماِن / َیعَلماَیعَلُم / َیعَلْممذکر

َیعَلمَن / َیعَلمَنَتعَلماِن / َتعَلماَتعَلُم / َتعَلْممؤنث

مخاطب
َتعَلموَن / َتعَلُمواَتعَلماِن / َتعَلماَتعَلُم / َتعَلْممذکر

َتعَلمَن / َتعَلمَنَتعَلماِن / َتعَلماَتعَلِمیَن / َتعَلِمیمؤنث

عَلْممذکر/مؤنثمتکلم
َ
عَلُم / أ

َ
َنعَلُم / َنعَلْمأ

کرد: موارد جزم: موارد جزم را می توان به دو دسته زیر تقسیم 

که در ادامه به آن می رردازیم. اول: در برخی تغیارات معنایی، از جمله: نفی، امر و نهی 

که به جزم آن منجر می شود؛ برای مثال  ع در اسلوب شرط  گرفتن فعل مضار دوم: در برخی تغیارات نحوی، همچون قرار 

کنید خدا را، یاری می کند شما را.« افعال َتنُصُروَن و َینُصُر مجزوم  گر یاری  وا اهَّلَل َيْنُصْرُكم  )محّمد: 7(: ا در آیه شریف »ِإْن َتْنُصُر

شده اند.

1. صیغه هایی که آخر آن ها »ن« است و این »ن« جزء حروف اصلی فعل نباشد؛ برای مثال فعل »َیُکوُن« جزء این دسته از افعال نیست.
2. در صیغه های سوم و نهم، پس از حذف »ن«، الف امالئیه به انتهای فعل افزوده می شود.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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صب و موارد آن %
َ
ن

ع ساخته می شود: فعل منصوب با دو قاعده زیر، از فعل مضار

که آخر آن ها ن داریم، ن را حذف می کنیم؛ غیر از صیغه 6 و 12. الف. در صیغه هایی 

که آخر آن ها ن نداریم، حرف آخر را مفتوح )َــ ( می کنیم. ب. در صیغه هایی 

جمعمثنیمفرد

غایب
َیْعَلُموَن / َیعَلُمواَیعَلماِن / َیعَلماَیعَلُم / َیعَلَممذکر

َیعَلمَن / َیعَلمَنَتعَلماِن / َتعَلماَتعَلُم / َتعَلَممؤنث

مخاطب
َتعَلموَن / َتعَلُمواَتعَلماِن / َتعَلماَتعَلُم / َتعَلَممذکر

َتعَلمَن / َتعَلمَنَتعَلماِن / َتعَلماَتعَلِمیَن / َتعَلِمیمؤنث

عَلَممذکر/مؤنثمتکلم
َ
عَلُم / أ

َ
َنعَلُم / َنعَلَمأ

ع آن را  ــْن= هرگز«، »َکْی= تا« که با آمدن بر ســر فعل مضار
َ
ن= اینکه«، »ل

َ
مــوارد نصــب: برخــی ادوات نصب عبارت انــد از1: »أ

کنید: منصوب می کنند. اصطالحًا به ادوات نصب، حروف ناصبه )نصب دهنده( می گویام. به مثال های زیر توجه 

وَن( )صف: 3(
ُ
 َما اَل َتْفَعل

ْ
وا

ُ
ن َتُقول

َ
َكُبَر َمْقًتا ِعنَد اهَّلل أ وَن: )

ُ
ول

ُ
ن + َتق

َ
أ  •

2 )تغابن: 7( ن ُيْبَعُثوا(
َّ
ن ل

َ
 أ

ْ
وا َكَفُر ِذيَن 

َّ
َزَعَم ال ْن + ُيبَعُثوَن: ) َ

ل  •

َسْوا َعیل ما فاَتُكْم( )حدید: 23(
ْ
ِلَكْيل َتأ َکْی + َتأَسْوَن: )  •

ِه( )صف: 9( چیست؟  ِ
ّ
ُكل يِن   الّدِ

َ
ُه... ِلُيْظِهَرُه َعیل

َ
 َرُسول

َ
ْرَسل

َ
ذی أ

َّ
ُهَو ال سؤال: عامل نصب ُیظِهَر در آیه شریف )

ن ناصبه به همراه دارد که نوشته نمی شود و اصطالحًا در 
َ
ع آید، یک أ ٰی بر سر فعل مضار َ

ـ و َحّت َ
جواب: هرگاه یکی از حروف ِلـ، ف

ن« آمده و منصوب شده؛ اما در نوشتار فقط ِلـ آمده. این ِلـ را »برای اینکه« ترجمه 
َ
ن= ِلـ + أ

َ
ر( است. ُیظِهُر بعد از »أِل

َ
ّد

َ
تقدير3 )ُمق

کند(. ع را هم به صورت التزامی ترجمه می کنیم )راروز  ن= اینکه« حفظ شده و از طرفی فعل مضار
َ
می کنیم؛ یعنی معنای »أ

فی %
َ
ن

ْن«.
َ
ا و ل ّمَ

َ
ْم، ل

َ
، َما، إْن، ل َ

کردن حروف نفی، معنای فعل منفی می شود، این حروف عبارت اند از: ل با اضافه 

وَن= 
ُ

ع آمده و عالوه بر نفی معنا، ســاختار فعل را نیز تغیار می دهنــد؛ مثال: »َیحِمل ــْن« فقط بر فعل مضار
َ
ــا و ل ّمَ

َ
ــْم، ل

َ
حــروف »ل

وا= حمــل نکردند«. این تغیارات ممکن اســت َجزم یا َنصب باشــند. در جدول زیــر، حروف نفی و 
ُ

ــْم َیحِمل
َ
حمــل می کننــد، ل

ن«.
َ

ن« است و »َکی« است و »إذ
َ
1. حــــــروف نـــــواصـــــب بـــــود چـــــهـــــار تـــــن      »أن« است و »ل

« است و از ادوات نصب نیست. 2. در این عبارت شریف، »أن«، مخّففه از ثقیله و در اصل »أّنَ
کلمه و وجود فرضی آن است. 3. »َتقدیر« در اصطالح به معنای حذف ظاهری 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تغیارات آن ها آمده است:1

مثالتغییر معناییتغییرساختارنوع فعلحرف نفی
َ

عال عُبُد )کافرون: 2(= نمی ررستم«نفینداردماضی ومضار
َ
عُبُد= می ررستم/ »ل أ

َ
أ

عَما2 َرَعوا=رعایت کردند/ »َما رَعْوها )حدید: 27(= رعایت نکردند آن را«نفینداردماضی ومضار

عِإْن ّ )نساء: 117(= نمی خوانند مفر«نفینداردماضی ومضار
َیدعوَن=می خوانند/ »ِإن َيدعوَن إل

ْم
َ
عل ْ َيِملوها )جمعة: 5(= حمل نکردند«ماضی منفیجزممضار وَن=حمل می کنند/ »لَ

ُ
َیحِمل

ا ّمَ
َ
عل ا َيلَحُقوا )جمعه: 3(= هنوز نپاوسته اند«ماضی نقلی منفیجزممضار ّ وَن=می راوندند/ »لَ

ُ
َیلَحق

ْن
َ
عل کیدنصبمضار ع منفی ا ْن ُنؤِمَن )بقرة: 55(= هرگز ایمان نمی آوریم«مضار

َ
ُنؤِمُن=ایمان می آوریم/ »ل

ع  ن فقط بر ســر مضار َ
ّما، ل

َ
م، ل

َ
ع آمده، معنا را منفی می کنند. ل که مشــاهده می کنید ل، ما، ِإن بر ســر ماضی و مضار همان طور 

ع به ماضی تغیار می دهند. ّما« عالوه بر تغیارات فوق، معنای فعل را از مضار
َ
م و ل َ

آمده، آن را مجزوم یا منصوب می کنند. »ل

ــ هرچه / )حرف نفی( / چه چیزی؟ « 1. برخی از این کلمات، تنها معنای نفی ندارند؛ مثال »َما= آنچهـ 
کار می رود؛ در موارد خاصی، عکس آن هم وجود دارد: ع و »َما« معمواًل برای نفی ماضی به  « معمواًل برای نفی مضار َ

برای استاد: »ال  .2

( )قیامة: 31( ٰ َب َو َتَولَّ
َ

ِكن َكّذ
َ
 )31( َو ل

َّ
 َصیل

َ
َق َو ل  َصّدَ

َ
َفال ( •

ع را متعّین در زمان حال می کند. نُفَسُهْم( )بقرة: 9(؛ »ما« نافیه، معنای مضار
َ
 أ

َّ
َدُعوَن ِإل  َو َما َيْ

ْ
ِذيَن َءاَمُنوا

َّ
ُياِدُعوَن اهّلَل َو ال ( •

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل زیر را، تکمیل کنید )مواردی که معنای فعل از معنای صورت اولیه تغیار می کند، ترجمه آن را ذکر نمایاد(.  .1

ا يَلَْحُقوا بِِهْم َو ُهَو الَْعزيُز اْلَكيُم )جمعة: 3( َو آَخريَن ِمنُْهْم لَمَّ  أ. 

ْسفاراً )جمعة: 5(
َ
يَن ُحِّلُوا اتلَّْوراةَ ُثمَّ لَْم َيِْملُوها َكَمَثِل اْلِمارِ َيِْمُل أ َمَثُل الَّ  ب. 

ْن َتُقولُوا ما ل َتْفَعلُوَن )صف: 3(
َ
َكُبَ َمْقتاً ِعنَْد الّل أ  ج. 

فْواهِِهْم َو الّل ُمتِمُّ نُورِهِ َو لَْو َكرِهَ الاْكفُِروَن )صف: 8(
َ
يُريُدوَن ِلُْطفُِؤا نُوَر الّل بِأ  د. 

نْهاُر )صف: 12(
َ
َيْغفِْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم َو يُْدِخلُْكْم َجنَّاٍت َتْري ِمْن َتْتَِها اْل  ه. 

ْعُبُد ما َتْعُبُدوَن )کافرون: 2(
َ
ل أ  و. 

صورت اولیهنوعش.صبابریشهفعلش
مرحله 2مرحله 1

صورت فعلیقصورت فعلیق

وا1
ُ

َحق
ْ
ــ َیفَعُللحقَیل ع3َفِعَلـ  جزمَیلَحقوَنمضار

ــ 2 َفَعَلـ 

ــ 3 َفَعَلـ 

نصبإفعالطفأ4

ــ 5 1َفَعَلـ 

إفعال6

عُبُد7
َ
ــ َیفُعُلعبدا َفَعَلـ 

رة را مشخص کنید. کدام یک از ترجمه های بیان شده برای این 
َ

با توجه به آیات شریف زیر، فعل های منصوب به أن مقّد  .2

ع التزامی(؟  ع اخباری یا مضار افعال بهتر است )مضار

ُكم )حدید: 8(؛ و رسول می خواند شما را برای اینکه ]ایمان می آورید/ایمان بیاورید[ به  ّبِ  ِبَر
ْ
 َيْدُعوُكْم ِلُتْؤِمُنوا

ُ
ُسول »َو الّرَ  أ. 

رروردگارتان.«

ُه )حدید: 11(؛ کیســت آن کــه وام دهد به خــدا، وام دادن نیکو تا 
َ
ــِذی ُيْقــِرُض اهَّلل َقْرًضــا َحَســًنا َفُيَضاِعَفُه ل

َّ
ــن َذا ال »ّمَ  ب. 

کند[ آن را برای او؟ « )اینکه( ]دو چندان می کند /دو چندان 

»َحیّتَ َنَری اهَّلل )بقرة: 55(؛ تا اینکه ]می بینیم /ببینیم[ خدا را.«  ج. 

ْشِرُكوَن(  )صّف:9(،  َكِرَه امْلُ ْو 
َ
ِه َو ل ِ

ّ
ُكل يِن   الّدِ

َ
ّقِ ِلُيْظِهَرُه َعیل َ َدی َو ِديِن احلْ ُ ُه ِبالْ

َ
 َرُسول

َ
ْرَسل

َ
ِذی أ

َّ
ُهَو ال با توجه به آیه شریف )  .3

کنید. مرجع ضمیر ُه را در ِلُیْظِهَرُه مشخص 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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آشنا  %

اب ]عذب[: عذاب، شکنجه.
َ

10� َعذ

]مول[:  ْمَوال 
َ
أ دارایی  مال،  ]مول[:  َمال   �11

ج.م َمال.

12� َمسَکن ]سکن[: خانه، محل آرام گرفتن.

جدید %

داللت  می کنم،  راهنمایی  ]دلل[:   
ُّ

ُدل
َ
أ  �10

ک. ِلیم ]ألم[: دردنا
َ
می کنم ُتْنِجي ]نجو[: نجات می دهد أ

]نفس[:  َنفس  میکنید  تالش  مشّقت(  با  )همراه  می کنید،  جهاد  ]جهد[:  ُتَجاِهُدوَن  می آورید  ایمان  ]أمن[:  ُتْؤِمُنوَن   �11

کنم؟  کنم؟ ، آیا داللت  : آیا راهنمایی 
ُّ

ُدل
َ
 أ

ْ
س ]نفس[: ج.م َنفس َهل

ُ
ْنف

َ
جان، خود، فرد أ

ة 
َ
َجّن می کند  داخل  ]دخل[:   

ُ
ُیْدِخل َذنب  ج.م  ]ذنب[:  ُنوب 

ُ
ذ گناه  ]ذنب[:  نب 

َ
ذ می بخشد  می آمرزد،  ]غفر[:  َیْغِفُر   �12

َنهر  ]تحت[: زیر  َتْحت  َتْجِري ]جری[: جاری می شود، جاری است  ة  ]جنن[: ج.س َجّنَ ات 
َ
َجّن ]جنن[: باغ، بهشت 

ک َعْدن3 ]عدن[: همیشفی، دائمی  َبة ]طیب[: پا ِکن ]سکن[: ج.م َمسَکن َطّیِ ْنَهار ]نهر[: ج.م َنهر َمَسا
َ
]نهر[: رود أ

کامیابی. ْوز ]فوز[: رستفاری، 
َ
ف

1. به صورت فعل امر ترجمه کنید.
2. به صورت فعل امر ترجمه کنید.

3. َعدن: اقامت و بقا در یک مکان، معدن که جایفاه مواد خاصی در یکجاست، از همین ریشه است. )ترجمه بهرامپور(

ّ
ُسورة الصف

 ٰ دُلُُّكۡم َعَ
َ
ِيَن ءَاَمُنواْ َهۡل أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلُۡمۡرُِكوَن ٩ َيٰٓ َعَ ٱدّلِيِن ُكِّهِ

ۦ َوتَُجِٰهُدوَن2 ِف  ِ َورَُسوِلِ ِلٖم ١٠ تُۡؤِمُنوَن1 بِٱللَّ
َ
تَِجَٰرةٖ تُنِجيُكم ّمِۡن َعَذاٍب أ

نُفِسُكۡمۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ١١ 
َ
ۡمَوٰلُِكۡم َوأ

َ
ِ بِأ َسبِيِل ٱللَّ

نَۡهُٰر وََمَسِٰكَن 
َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل َيۡغفِۡر لَُكۡم ذُنُوَبُكۡم َوُيۡدِخۡلُكۡم َجنَّ

ۡخَرٰي ُتِبُّوَنَهاۖ نَۡصٞ
ُ
ِٰت َعۡدٖنۚ َذٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم ١٢ َوأ َطّيَِبٗة ِف َجنَّ

ر قابل چاپ
غی
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
گزینه ترجمه ُتنِجی است؟  کدام   ، ُكم َعیل ِتاَرٍة ُتنِجيُكم ِمن َعذاٍب ألمٍي(

ُّ
َهل أُدل در آیه )  .1

 	ج. نجات می یابی	 	 	ب. نجات می دهد	 	  أ. نجات می دهی	

 است؟ 
ُّ

گزینه ترجمه أُدل کدام   .2
 	ج. راهنمایی کن	 	 	ب. راهنمایی شدم	 	  أ. راهنمایی می کنم	

گزینه ترجمه ُتجاِهدوَن نیست؟  کدام   .3
 	ج. جهاد می کنید	 	 	ب. هجرت می کنید	 	  أ. تالش می کنید	

گزینه معنای »داخل می کند« است؟  کدام   .4
 	ج. أدَخلَ	 	 	ب. ُیدِخلُ	 	  أ. َیدُخلُ	

گزینه معنای »رود ها« است؟  کدام   .5
 	ج. أنَهار	 	 	ب. َنهار	 	  أ. َنْهر	

گزینه ترجمه َعْدن است؟  کدام   .6
 	ج. خّرم	 	 	ب. زیبا	 	  أ. همیشفی	

گزینه غلط است؟  کدام   .7
 گاه	 	ج. ألیم= آ 	 ک	 بة= پا 	ب. َطِیّ 	  أ. َفوز= رستفاری	

کلمات جمع نیستند؟  گزینه تمام  کدام  در   .8
 نات	 َبة _ َبِیّ ِکن _ َطّیِ 	ج. َمسا 	 ات _ أنَهار _ أفَواه	 	ب. َجّنَ 	  أ. أمَوال _ أنُفس _ ُذنوب	

ب . تمرین عبارت %
ِلمٍي(

َ
ْن َعَذاٍب أ اَرٍة ُتنِجيُكم ّمِ  ِتَ

َ
ُكْم َعیل

ُّ
ُدل

َ
 أ

ْ
َهل (   .1

 ک است؟ 	  أ. آیا راهنمایی می کنم شما را بر تجارتی که نجات دهنده شما از عذاب دردنا

 ک؟ 	 ب. آیا راهنمایی کنم شما را بر تجارتی که نجات می دهد شما را از عذابی دردنا

 ک؟ 	 	ج. آیا دلیل شما بر تجارت این است که نجات می دهد شما را از عذاب دردنا

نُفِسُكْم(
َ
ْمَواِلُكْم َو أ

َ
اِهُدوَن ِف َسِبيِل اهَّلل ِبأ َ ُ

ُتْؤِمُنوَن ِباهَّلِل َو َرُسوِلِه َو ت (   .2

  أ. ایمان می آورید به خدا و رسول و جهاد می کنید در راه خدا با اموال تان و جان هایتان	

 کنید در راه خدا با اموال تان و جان هایتان	 	ب. ایمان بیاورید به خدا و رسولش و جهاد 

 کنید با اموال و جان هایتان	 	ج. ایمان بیاورید به خدا و با رسولش در راه خدا جهاد 

ر قابل چاپ
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ُكْم ُذُنوَبُكْم(
َ
َيْغِفْر ل (   .3

  أ. می آمرزد شما و گناهان تان را	

 	ب. می بخشد برای شما گناهان تان را	

 	ج. غفران بر شما و گناهان تان ]باد[	

اُر( ْنَ
َ
ا اْل ِتَ ْ َ

ِری ِمن ت ْ َ
اٍت ت ُكْم َجّنَ

ْ
ُيْدِخل (   .4

  أ. وارد می شوید به بهشت، جاری است از زیر آن رودها	

 	ب. وارد می کند شما را به بهشت ها و جاری می کند از زیر آن رودها	

 	ج. وارد می کند شما را به بهشت هایی ]که[ جاری می شود از زیر آن ها رودها	

اِت َعْدٍن( َبًة ِف َجّنَ ِكَن َطّيِ ُكْم( َمَسا
ْ
) )ُيْدِخل   .5

 ک در بهشت همیشفی	  أ. )وارد می شوید به( خانه های پا

 کی از بهشت همیشفی	 	ب. )وارد می کند شما را( به خانه پا

 ک در بهشت های دائمی	 	ج. )وارد می کند شما را( به خانه های پا

َعِظمُي(
ْ
َفْوُز ال

ْ
َذِلَك ال (   .6

	 	 	  أ. آن، رستفارِی بزرگ است 

 	 کامیابِی بزرگ است	 ب. این، 

 	 	 	ج. آن راروزی، عظیم است

ر قابل چاپ
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أمر، نهی و تأکید
کید آشــنا می شــویم. تغیارات مذکور فقط بر فعل  در این درس با ســه قســم دیفر از تغیارات معنایی با عناوین: أمر، نهی و تأ

ع می گردند. ع اعمال شده، موجب تغیار معنایی و ساختاری فعل مضار مضار

فعل امر %
ْوا= آرزو کنید«. امر با دو قاعده زیر، 

َ
به فعلی که بر امر یا طلب داللت کند، فعل أمر می گویام؛ مانند »ِاهِد= هدایت کن« و »َتَمّن

از فعل مجزوم ساخته می شود:
الف. در صیغه های غایب و متکلم، در ابتدای فعل، الم مکسور قرار می دهیم.1

ُ یا ِا( قرار می دهیم. در جدول زیر، برای هرصیغه، فعل 
ب. در صیغه های مخاطب به جای حرف اول، همزه وصل2 )ا

ع، فعل مجزوم و فعل امر آمده است. مضار

جمعمثنیمفردمضارع/مجزوم/أمر

غایب
ْممذکر

َ
ماَیعَلُم / َیعَلْم / ِلَیعل

َ
ُمواَیعَلماِن / َیعَلما / ِلَیعل

َ
َیْعَلُموَن / َیعَلُموا / ِلَیعل

ْممؤنث
َ

ماَتعَلُم / َتعَلْم / ِلَتعل
َ

مَنَتعَلماِن / َتعَلما / ِلَتعل
َ

َیعَلمَن / َیعَلمَن / ِلَیعل

مخاطب
ْممذکر

َ
ماَتعَلُم / َتعَلْم / ِاعل

َ
ُمواَتعَلماِن / َتعَلما / ِاعل

َ
َتعَلموَن / َتعَلُموا / ِاعل

ِمیمؤنث
َ

ماَتعَلمیَن / َتعَلمی / ِاعل
َ

مَنَتعَلماِن / َتعَلما / ِاعل
َ

َتعَلمَن / َتعَلمَن / ِاعل

ْممذ/مؤمتکلم
َ

عل
َ
عَلْم / أِل

َ
عَلُم / أ

َ
ْمأ

َ
َنعَلُم / َنعَلْم / ِلَنعل

ـ( تبدیل 
ْ
کن )ل ( به الم ســا ـِ ـــ  و...« آمده و الم مکســور )ل َ

توجــه 1: گاه راــش از امــر غایــب و متکلــم، برخی حروف ماننــد: »َو، ف

َتنُظر آمده است.
ْ
که به صورت َو ل می شود؛ برای مثال در آیه شریف زیر، فعل امر ِلَتنُظْر بوده 

. )حشر: 18(  اهَّلَل(
ْ
ُقوا َمْت ِلَغٍد َو اّتَ

َ
ا َقّد َتنُظْر َنْفٌس ّمَ

ْ
 اهَّلل َو ل

ْ
ُقوا  اّتَ

ْ
ِذيَن َءاَمُنوا

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
َيأ (  

کن نباشــد(، فقط حرف اول حذف می شود و همزه وصل جایفزین  ع، متحّرک باشــد )ســا گر حرف دوم فعل مضار توجه 2: ا

گانه بیان شده اند. ع را مجزوم می کند؛ اما برای تسهیل آموزش، جزم و دخول »الم امر« جدا 1. برای استاد: »الم امر«، جازم بوده و به خودی خود، فعل مضار
2. دو نوع همزه داریم: همزه وصل و همزه فصل )قطع(.

ُکُروا« و هنفامی که بین کالم قرار گیرد، خوانده  ذ
ُ
« یا »ٱ« نوشته می شود و هنفامی که ابتدای کالم باشد، خوانده می شود؛ مانند: »ا ُ

، ِا، ا َ
همزه وصل به صورت »ا  

ُکُروا«. نمی شود و ماقبل آن به مابعد وصل می شود؛ مانند: »َو ٱذ
حِسُنوا« یا 

َ
همزه فصل )قطع( به صورت »ء، أ، إ، ؤ، ئ« نوشــته می شــود و همیشــه حرکت آن خوانده می شود، چه ابتدای کالم باشد چه وسط کالم؛ مانند: »أ  
گر مکسور باشد به صورت »إ« نوشته می شود. )ر.ک: صرف ساده، ص 350( گر مفتوح یا مضموم باشد به صورت »أ« و ا »َشیء«. همزه قطع بر کرسّی الف ا

ر قابل چاپ
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ُر از باب تفعیل است. ّکِ
َ

ع ُتذ ْر، صیغه7 امر از فعل مضار ّکِ
َ

نمی شود. در آیه شریف زیر، ذ

گر یادآوری نفع دارد« ْكَرٰی  )أعلٰی: 9(= پس یادآوری کن، ا َفَعِت الّذِ
َ
ْر ِإن ّن »َفَذّكِ

گر فتحه یا کســره باشــد، حرکت  ع تغیار می کند. ا توجــه 3: حرکــت همــزه در امر مخاطب، برحســب حرکت عین الفعِل مضار

ذُکْر«.
ُ
گر حرکت عین الفعل ضّمه باشد، حرکت همزه ضّمه است؛ مانند: »َتذُکُر، ا ْم«. ا

َ
ُم، ِاعل

َ
همزه کسره است؛ مانند: »َتعل

. )جمعة: 10( ُكْم ُتْفِلُحوَن(
َّ
َعل

َّ
َكِثيًرا ل وا اهَّلل  ُكُر َو اْذ (  

( قرار می دهیم.
َ
توجه 4: در فعل امر باب إفعال، به جای همزه وصل، همزه قطع با حرکت فتحه )أ

کنید، همانا خدا، نیکوکاران را دوست دارد.« ْحِسننَي )بقرة: 195(؛ نیکی  ّبُ امْلُ ْحِسُنوا ِإّنَ اهَّلل ُيِ
َ
»َو أ

فعل نهی %
وا= نفویاد«. نهی با افزودن ل به فعل مجزوم ساخته می شود.

ُ
ول

ُ
گویام؛ »ل َتق کند، فعل نهی  که بر نهی داللت  به فعلی 

جمعمثنیمفردمضارع/مجزوم/أمر

غایب
َیکُتبوَن / َیکُتبوا / ل َیکُتبواَیکُتباِن / َیکُتبا / ل َیکُتباَیکُتُب / َیکُتْب / ل َیکُتْبمذکر

َیکُتبَن / َیکُتبَن / ل َیکُتبَنَتکُتباِن / َتکُتبا / ل َتکُتباَتکُتُب / َتکُتْب / ل َتکُتْبمؤنث

مخاطب
َتکُتبوَن / َتکُتبوا / ل َتکُتبواَتکُتباِن / َتکُتبا / ل َتکُتباَتکُتُب / َتکُتْب / ل َتکُتْبمذکر

َتکُتبَن / َتکُتبَن / ل َتکُتبَنَتکُتباِن / َتکُتبا / ل َتکُتباَتکُتبیَن / َتکُتبی / ل َتکُتبیمؤنث

کُتْبمذ/مؤمتکلم
َ
کُتْب / ل أ

َ
کُتُب / أ

َ
َنکُتُب/ َنکُتْب/ ل َنکُتْبأ

»َیکُتُب= می نویسد« / »ل َیکُتْب= نباید بنویسد« »َتکُتُب= می نویسی« / »ل َتکُتْب= ننویس«

ُعوَن= بلند می کنید« ساخته شده است.
َ
ع »َترف ُعوا از فعل مضار

َ
در آیه شریف زیر فعل نهی ل َترف

ِ )حجرات: 2(؛ بلند نکنید صدای تان را بر صدای راامبر؟ص؟ .«
ِبّ ْصواَتُكْم َفْوَق َصْوِت الّنَ

َ
»ال َتْرَفُعوا أ

د %
َ

ّک فعل مؤ
کید ثقیله می گویام1.  ( اضافه می کنیم که به آن نون تأ د )ّنَ

َ
کید در فعل مضارع، به آخر فعل، نون مشّد گاه برای نشان دادن تأ

کید، موجب تغیارات زیر در ســاختار فعل می شــود2: د می گویام. این تأ
َ
ع ُمَؤّک کید آمده، مضار به فعل مضارعی که با نون تأ

ُه 
َ
ُمّنَ َنَبأ

َ
َتْعل

َ
: »ل ُمّنَ

َ
ُموَن + ّنَ = َتعل

َ
در صیغه هایی که آخرشان وَن دارند، و حذف و ّنَ به الم الفعل مّتصل می شود: َتعل  •

َبْعَد حنٍي )ص: 88(= قطعًا خواهید دانست خبر آن را بعد از مدتی.
َمّنَ اهَّلل 

َ
َيْعل

َ
: »ل َمّنَ

َ
ُم + ّنَ = َیعل َ

که آخرشــان وَن ندارد، الم الفعل مفتوح و ّنَ به آن مّتصل می شــود: َیعل در صیغه هایی   •

که ایمان آورده اند. ذيَن آَمُنوا )عنکبوت: 11(= قطعًا می داند )می شناسد( خداوند، کسانی را 
َّ
ال

َك« 
َ
کیدی آوایی است که با تغیارات ساختاری همراه است و غالبًا معادلی در فارسی ندارد؛ برای مثال ترجمه »إن َتضِرْب أضِرَبّن کید، تأ 1. برای استاد: این نوع تأ

گر بزنی، مممی زنمت«. چنین است: »ا
2. برای استاد: تغیارات بیان شده تقریبی است و در صیغه های مفرد مؤنث، جمع مؤنث و مثنی اعمال نمی شود.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
ع، فعـل مجـزوم را نیـز  کنیـد )در سـاخت امـر و نهـی از مضـار جـدول تحلیـل فعـل را بـرای افعـال مشخص شـده، تکمیـل   .1

کنیـد(. بیـان 

رَْض َبْعَد َمْوتَِها. )حدید: 17(
َ
نَّ الّل يُِي اْل

َ
اِْعلَُمواْ أ  أ. 

ِيَن َءاَمُنواْ َربََّنا إِنََّك رَُءوٌف رَِّحيم. )حشر: 10( َو َل َتَْعْل ِف قُلُوبَِنا ِغالًّ ّلِلَّ  ب. 

َمْت لَِغٍد. )حشر: 18( ا قَدَّ ِيَن َءاَمُنواْ اتَُّقواْ الّل َو تْلَنُظْر َنْفٌس مَّ َها الَّ يُّ
َ
يَأ  ج. 

رِْض َو ابَْتُغوا ِمْن فَْضِل الّل َو اذُْكُروا الّل َكثياً. )جمعة: 10(
َ
وا ِف اْل الةُ فَانْتَِرُ فَإِذا قُِضَيِت الصَّ  د. 

ُهْم لاَكذِبُوَن. )حشر: 11( نَُّكْم َو الّل يَْشَهُد إِنَّ ْخرِْجُتْم نَلَْخرَُجنَّ َمَعُكْم... َو إِْن قُوتِلُْتْم نَلَنُْصَ
ُ
.... لَئِْن أ  ه. 

ْن لَْن ُيبَْعُثوا قُْل بيََل  َو َرّبِ تَلُبَْعُثَّ ُثمَّ تَلُنَبَُّؤنَّ بِما َعِملُْتْم. )تغابن: 7(
َ
يَن َكَفُروا أ زََعَم الَّ  و. 

صورت اولیهنوعش.صبابریشهفعلش
مرحله 2مرحله 1

صورت فعلیقصورت فعلیق

1ْ
ُموا

َ
ــ َیفَعُلاْعل َفِعَلـ 

2ْ
 َتْجَعل

َ
ــ َیفَعُلجعلال َتجَعُلَفَعَلـ 

ْر3
ُ

ــ َیفُعُلِلَتنظ َفَعَلـ 

افتعالِانَتِشُروا4

ُکُروا5 ذ
ُ
ــ َیفُعُلا َفَعَلـ 

ــ َیفُعُل6 َفَعَلـ 

ــ َیفُعُل7 َفَعَلـ 

ــ َیفَعُلُیبَعُثوا8 َفَعَلـ 

ُتْبَعُثّن9َ

فعل امر صیغه هفتم باب تفعیل از ریشه »بشر« چیست؟ ....................................................................................................................................................................   .2

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کتـاب  کـرده، حرکـت همـزه آن هـا را بنویسـید. )در صـورت نیـاز از لغتنامـه  در آیـه شـریف زیـر، فعل هـای امـر را مشـخص   .3

ِيـَن آَمُنـوا انُظُرونَـا َنْقَتبِـْس ِمـن نُّورُِكـْم قِيـَل ارِْجُعـوا  کنیـد( )يَـوَْم َيُقـوُل الُْمَنافُِقـوَن َوالُْمَنافَِقـاُت لِلَّ اسـتفاده 

َوَراءُكـْم فَاتْلَِمُسـوا نُـوًرا(. )حدیـد: 13(

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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کار رفته اسـت؟  4.در آیـه شـریف زیـر، مشـخص کنیـد در کدام یـک از افعـال امـر، همـزه وصـل و در کدام یـک همـزه فصـل بـه 

نُفِسـُكْم(. )تغابـن: 16(
َ
ا ّلِ نفُِقوا َخْيً

َ
ِطيُعـوا َو أ

َ
)َواْسـَمُعوا َو أ

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... پ

کنید. ع بیان  کرده و شیوه ساخت آن را از فعل مضار با توجه به معنای روایت شریف زیر، فعل امر را مشخص   .5

کالم  کـه آن ]زبـان[  یـد؛ چرا ُه1؛عربـی را بیاموز
َ

ـُم ِبـِه َخلق ِ
ّ

ـذی ُیَکل
ّ
َکالُم اهَّلل ال هـا 

َ
إّن

َ
 ف

َ
ـة ُمـوا الَعَرِبّیَ

َّ
»ُرِوَی َعـن الّصـادق؟ع؟ : َتَعل

کـه به وسـیله آن بـا َخلـق خـود سـخن می گویـد.« خداسـت 

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. بحاراألنوار ج73، باب 18ص127.

ر قابل چاپ
غی
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آشنا  %

ْتح ]فتح[: راروزی، گشایش ُمؤِمن ]أمن[: 
َ
13� ف

مؤمــن، فــرد باایمــان، ایمنی بخش2ُمْؤِمِنیَن 

]أمن[: ج.س ُمؤِمن.

گروه، دسته. ة ]طوف[: طایفه، 
َ

14� َطاِئف

جدید %

ــوَن  ْخــَرٰی ]أخــر[: دیفــر، چیــز دیفــری ُتِحّبُ
ُ
13� أ

]حبب[: دوســت می دارید َنْصر ]نصر[: یاری، 

ْر ]بشر[: بشارت ده، مژده بده. ِریب ]قرب[: نزدیک، اندک زمان َبّشِ
َ
کمک ق

ک دل  ْنَصار ]نصر[: ج.م َناِصر َحَواِرّی ]حــور[: حواری، نام یاران پا
َ
ُکوُنــوا ]کون[: باشــید َناِصر ]نصر[: یــار، یاری کننده أ  �14

وَن ]حــور[: ج.س َحواِرّی َنْحُن: }ضمیر منفصل متکّلم مع  یَن ]حور[: ج.س َحواِرّی َحَواِرّيُ حضــرت مســیح؟ع؟ َحَواِرّيِ

کردیم، یاری دادیم َعُدّو ]عدو[:  دَنا ]أید[: تأیاد  ّیَ
َ
کفر ورزید أ کافر شد،  َرْت ]کفر[: 

َ
الغیر{، ما آَمَنْت ]أمن[: ایمان آورد َکف

کننده، آشــکار4، بیرون5 َظاِهِريَن ]ظهر[: ج.س َظاِهر َکَما:  ْصَبُحوا ]صبح[: شــدند َظاِهر3 ]ظهر[: راروز، غلبه 
َ
دشــمن أ

که. که، همان گونه  }َك + َما{، همچنان 

کنین، حرف آخر آن مکسور شده است. ْر« است که به علت رفع التقاء سا کلمه »َبّشِ 1. اصل این 
. )حشر: 23( ُر( َتَكّبِ ُ اُر الْ ّبَ َ يُز الْ َعِز

ْ
َهْيِمُن ال ُ ْؤِمُن الْ ُ ُم الْ

َ
ال وُس الّسَ ُقّدُ

ْ
ِلُك ال َ  ُهَو الْ

َّ
َه ِإل

َ
 ِإل

َ
ِذی ل

َّ
ُهَو اهّلُل ال ( .2

کنید. اِهر« را »راروز، غالب« و در درس بعد »آشکار، رادا« ترجمه 
َ

3. در آیات این درس »ظ
.  )حدید: 3( ِ ْشٍء َعِلمٌي(

ّ
َباِطُن َو ُهَو ِبُكل

ْ
اِهُر َو ال

َ
 َو اآلِخُر َو الّظ

ُ
ل ّوَ

َ ْ
ُهَو ال ( .4

َعَذاُب( . )حدید: 13(
ْ
ُة َو َظاِهُرُه ِمن ِقَبِلِه ال ْحَ ُه َباُب َباِطُنُه ِفيِه الّرَ

َّ
َفُضِرَب َبْيُنم ِبُسوٍر ل ( .5

ّ
ُسورة الصف

ۡخَرٰي ُتِبُّوَنَهاۖ نَۡصٞ 
ُ
ِٰت َعۡدٖنۚ ذَٰلَِك ٱۡلَفوۡزُ ٱۡلَعِظيمُ ١٢ وَأ َطّيَِبــٗة ِف َجنَّ

ِيَن ءَاَمُنواْ ُكونُوٓاْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ 1ِ ٱلُۡمؤِۡمننَِي ١٣ َيٰٓ ِ وََفۡتٞح قَرِيــٞبۗ َوبَّرِ ّمَِن ٱللَّ

 ِۖ نَصــارِٓي إَِل ٱللَّ
َ
ِ َكَما قَاَل ِعيَس ٱۡبُن َمرَۡيمَ لِۡلَحوَارِّيِ َۧن َمۡن أ نَصارَ ٱللَّ

َ
أ

ٰٓءِيَل  آئَِفةٞ ّمِۢن بيَِنٓ إِۡســَر ِۖ َف َٔاَمَنت طَّ نَصارُ ٱللَّ
َ
قَاَل ٱۡلَوَارِيُّــوَن َنُۡن أ

ۡصَبُحواْ َظِٰهرِيَن ١٤
َ
ٰ َعُدوِّهِۡم فَأ ِيَن ءَاَمُنواْ َعَ يَّۡدنَا ٱلَّ

َ
ۖ فَأ آئَِفةٞ َوَكَفرَت طَّ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
گزینه ترجمه ظاِهر است؟  کدام   ، يَن( ِهم َفأصَبحوا ظاِهر  َعُدِوّ

َ
ذيَن آَمنوا َعیل

َّ
دنا ال َفأّيَ در آیه )  .1

 	ج. بیرون	 	 	ب. راروز	 	  أ. آشکار	

ْر است؟  گزینه ترجمه َبِشّ کدام   .2

 	ج. بیم بده	 	 	ب. مژده بده	 	  أ. نصیحت کن	

گزینه ترجمه َحواِرّی است؟  کدام   .3

 	ج. نام یاران حضرت مسیح؟ع؟ 	 	 	ب. آزادگان	 	  أ. حوریان بهشتی	

گزینه معنای »نزدیک« است؟  کدام   .4

 	ج. َغریب	 	 ب	 	ب. ُمَقّرَ 	  أ. َقریب	

کردیم« است؟  گزینه معنای »تأیید  کدام   .5

 ْدنا	 	ج. أّیَ 	 ْدنا	 	ب. أِیّ 	 َدنا	  أ. أّیَ

گزینه معنای متفاوتی دارد؟  کدام   .6

 	ج. آَخر	 	 	ب. آِخر	 	 خریٰ	
ُ
 أ. أ

گزینه به درستی جمع بسته نشده نیست؟  کدام  در   .7

 	ج. َحوارّی _ َحوارّیان	 	 	ب. ناِصر _ أنصار	 	  أ. ظاِهر _ َظواِهر	

گزینه درست است؟  کدام   .8

 	ج. »آَمَنت« متضاد »َکَفَرت«	 	 	ب. ناصر = َظاِهر	 	  أ. َفتح = َنصر	

ب . تمرین عبارت %
يٌب( َن اهَّلل َو َفْتٌح َقِر ا َنْصٌر ّمِ وَنَ ّبُ ِ

ُ
ْخَری ت

ُ
َو أ (   .1

  أ. و آخرین چیزی که دوست دارید، یاری از خدا و راروزِی نزدیک است	

 	ب. و چیز دیفری که دوست می دارید آن را، یاری از خدا و راروزیی نزدیک است	

 	ج. و چیز دیفری را دوست می دارید! ]اما[ یاری از خداست و راروزی، نزدیک است	

ْؤِمِننَي( ِر امْلُ َو َبّشِ (   .2

	 	ب. و بشارت دهنده افراد باایمان باش	 	  أ. و بشارت بده به مؤمنان	

 	ج. و شاد هستند افراد با ایمان	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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نَصاَر اهَّلل(
َ
ُكونوا أ َمُنوا 

َ
ِذيَن آ

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
َيا أ (   .3

	  أ. ای کسانی که ایمان آورده اید! به یاری خدا بشتابید 	

 ب. ای کسانی که ایمان آورده اید! باشید یاران خدا	

 	ج. کسانی که ایمان آورده اند باید یاران خدا باشند	

نَي( ّيِ َحَواِر
ْ
َيَ ِلل  ِعيَس اْبُن َمْر

َ
َكَما َقال (   .4

	 	  أ. همان گونه که گفت عیسی؟ع؟ پسر مریم؟اهع؟ به حواریون	

 ب. مانند گفتار عیسی؟ع؟ پسر مریم؟اهع؟ برای حواریون	

 ج. مانند گفته عیسی؟ع؟ پسر مریم؟اهع؟ : ای حواریون	

نَصاِری ِإَل اهَّلل(
َ
َمْن أ (   .5

  أ. چه کسانی یاران خدایی من هستند؟ 	

 	ب. چه کسی یاری می کند خدا را؟ 	

 	ج. چه کسانی یاران من به سوی خدایند؟ 	

نَصاُر اهَّلل(
َ
ُن أ ْ َ

وَن ن ّيُ َواِر َ  احلْ
َ

َقال (   .6

  أ. به حواریون بفو: ما یاران خدایام	

 	ب. حواریون گفتند: ما یاران خدایام	

 	ج. حواریون گفتند: ما خدا را یاری می کنیم؟ 	

اِئَفٌة( َكَفَرت ّطَ  َو 
َ

ن َبِن ِإْسَراِئيل اِئَفٌة ّمِ َفآَمَنت ّطَ (   .7

 کافر شد گروهی ]دیفر[	  أ. پس ایمان آورد گروهی از بنی اسرائیل و 

 کافر شد قوم دیفر	 ب. پس ایمان آورد قوِم بنی اسرائیل و 

 کافر شدند آن قوم	 	ج. پس ای قوم بنی اسرائیل ایمان بیاورید و 

ِهْم(  َعُدّوِ
َ

ِذيَن آَمُنوا َعیل
َّ
ْدَنا ال ّيَ

َ
َفأ (   .8

  أ. پس یاری کردیم کسانی را که ایمان آوردند بر دشمن شان	

 ب. پس راروز کردیم کسانی که ایمان آوردند در مبارزه با دشمن شان	

 ج. تأیاد مؤمنان بر دشمنان بر عهده ماست	

يَن( ْصَبُحوا َظاِهِر
َ
َفأ (   .9

  أ. غلبه کنندگان صبح کردند	

 	ب. پس آشکار شدند	

 	ج. پس شدند غلبه کنندگان	

ر قابل چاپ
غی
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ادغام و تخفیف همزه
در این درس و درس آینده، تغیارات لفظی فعل اعم از: ادغام، تخفیف همزه، اعالل و ابدال را بیان می کنیم.

َمَن، به آَمَن تبدیل می شود. این تغیارات صرفًا برای تخفیف در لفظ )راحتی 
ْ
أ

َ
فعل ُتحِبُب برای راحتی تلفظ، به ُتِحّبُ و فعل أ

که این تغیارات عالوه بر فعل بر اسم هم اعمال می شوند. گفتنی است  و سبکی در تلّفظ( است و تأثیری معنایی ندارد. 

ادغام %
هرگاه دو حرف از حروف اصلی فعلی یکســان باشــند، به آن فعل، ُمضاَعف1 می گویام. در فعل مضاعف، حروف یکســان در 
َرَر است؛ برای تبدیل دو 

َ
یکدیفر ادغام2 و به یک حرف مشّدد تبدیل می شوند؛ مثاًل صیغه اول ماضی مجرد از »غرر«، فعل غ

َو  ّرَ  به دســت آید: )
َ

ْرَر(، ســپس دو حرف ر را در یکدیفر ادغام می کنیم تا غ
َ

کن )غ حرف ر را به یک حرف مشــدد،3 ر اول را ســا
کلی، ادغام دو حرف یکسان به یکی از دو صورت زیر انجام می شود: وُر( )حدید: 14(. به طور  َغُر

ْ
ُكْم ِباهَّلِل ال َغّرَ

ْم ِمَن اهَّلل( )حشر: 2(. ْم ُحُصوُنُ ْم ماِنَعُتُ ُ ّنَ
َ
وا أ َو َظّنُ کن و در حرف دوم ادغام می کنیم؛ مانند: ) صورت اول4: حرف اول را سا

اولیهنوعصبابریشهکلمه
مرحله 2مرحله 1

 فعلیق فعلیق

وا
ُ
ّن

َ
ــ َیفُعُلظننظ وامرحله دوم ادغامَظْنُنوامرحله اول ادغام )َفَعُلوا( َظَنُنواماضی3َفَعَلـ  َظّنُ

ِإّنَ اهَّلل  کن و در حرف دوم ادغام می کنیم؛ مانند: ) صورت دوم: حرکت حرف اول را به حرف ماقبلش داده، حرف اول را سا
وَن ف َسبيِلِه( )صف: 4(.

ُ
ذيَن ُيقاِتل

َّ
ّبُ ال ُيِ

اولیهنوعصبابریشهکلمه
مرحله 2مرحله 1

 فعلیق فعلیق
ع1إفعالحببُیِحّبُ ُیِحّبُمرحله دوم ادغامُیِحْبُبمرحله اول ادغام )ُیفِعُل( ُیحِبُبمضار

توجه: برای فهم بهتر، ادغام در جداول فوق در دو مرحله نشان داده شده؛ اما تمام این تغیارات باید در یک مرحله انجام شود.

1. برای استاد: فعل مضاعف ثالثی مجرد، فعلی است که عین الفعل و الم الفعل آن متماثل باشد. )صرف ساده، ص 97(
2. »إدغام« در لغت به معنای »داخل کردن« است و به داخل کردن دو حرف هم جنس در یکدیفر گفته می شود.

ـ ( است. ـُ ـ ـِ کن )ْــ ( و حرکت حرف دوم متحرک )َـ 3. حرف مشّدد در اصل دو حرف همانند است که حرکت حرف اول سا
خ می دهد. کن باشد، صورت دوم ر گر حرِف ماقبل، سا گر حرف ماقبِل دو حرِف یکسان، متحّرک باشد، صورت اول ادغام و ا 4. بیشتر بدانیم: ا

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تخفیف همزه %
در گذشته با همزه وصل و همزه قطع آشنا شدیم، در ادامه نکاتی درباره همزه و الف بیان می کنیم:

تخفیف همزه برای همزه وصل )ٱ، ا( اعمال نمی شود و منظور از همزه در این درس همزه قطع است.  •

همزه و الف دو حرف متفاوِت الفبای عربی هســتند. همزه ممکن اســت به تنهایی، بر کرســی1 الف، بر کرســی واو یا بر   •

ة.
َ

ُ و طاِئف
م، ُيْؤَخذ

َ
وُتوا، ِإسال

ُ
، أ َ

َخذ
َ
ِتــی، أ

ْ
کرسی یاء نوشته شود )ء، أ، إ، ؤ، ئ(؛ مانند: َیشاُء، َیأ

کن اســت و  ــ  را بپذیرد؛ اما الف )ا( هیچ حرکتی نمی پذیرد و حرکت آن، همیشــه ســا ـْ ـــ ـُ همزه می تواند تمام حرکات َــــِـــ  •

گرچه در ظاهر حرکتی روی آن نباشد. به صورت مّدی قرائت می شود. حرف قبل از الف، همواره مفتوح است ا

که همزه است. گر الفی در ابتدای کالم دیدید، مطمئن باشید  کلمه قرار نمی گیرد و ا الف هیچ گاه اول   •
گیرد به دو صورت نوشته می شود: َءا یا آ مانند: َءاَمُنوا یا آَمُنوا.2 گر همزه قبل از الف قرار  ا  •

به فعلی که در حروف اصلی خود، همزه دارد، فعل مهموز می گویام. تلفظ همزه با نوعی تیزی و سختی همراه است و برای 

گاه آن را حذف می کنیم. به این تغیارات تخفیف همزه  گاه به یاء تبدیل نموده،  گاه به واو و  گاه همزه را به الف،  سهولت، 

می گویام.

در ادامه با سه نوع از تخفیفات همزه، بیشتر آشنا می شویم3:

تبدیل همزه به الف: در این افعال، تخفیف همزه موجب تغیار همزه به الف شده است:

. )صف: 2( يَن آَمنُوا لَِم َتُقولُوَن ما ل َتْفَعلُوَن(
َّ

َها ال يُّ
َ
يا أ (  

. )حدید: 27( ْجَرُهْم(
َ
يَن آَمنُوا ِمنُْهْم أ

َّ
فَآتَيْنَا ال (  

صورت اولیهنوعش.صبابریشهکلمه
مرحله 1

صورت فعلیق

َمُنواماضی3إفعالأمنآَمُنوا
ْ
أ

َ
ْفَعُلوا( أ

َ
اَمُنوا )آَمُنوا(ت همزه )أ

َ
أ

َتیَناماضی14إفعالأتیآَتْیَنا
ْ
أ

َ
ْفَعْلَنا( أ

َ
اَتیَنا )آَتیَنا(ت همزه )أ

َ
أ

تبدیل همزه به واو:

. )حدید: 16(
ُ

ِكَتاَب ِمن َقْبل
ْ
وُتوا ال

ُ
ِذيَن أ

َّ
َكال ّقِ َو اَل َيُكوُنوا  َ  ِمَن احلْ

َ
ْم ِلِذْكِر اهَّلِل َوَما َنَزل ُبُ و

ُ
َشَع ُقل ْ َ

ن ت
َ
ِذيَن آَمُنوا أ

َّ
ِن ِلل

ْ
َلْ َيأ

َ
أ

ُکرسّی در لغت به معنای جای نشستن است و اصطالحًا به حرفی گفته می شود که همزه روی )یا زیر( آن قرار می گیرد.  .1
2. »آ« فارسی، همان همزه به همراه الف عربی است. در قرآن های به خط عثمان ٰطه، به صورت »َءا« نوشته می شود.

کن باشد، همزه دوم به حرف متناسب با حرکت همزه اول تبدیل می شود. کنار یکدیفر قرار گیرند و همزه دوم سا 3. بیشتر بدانیم: هرگاه دو همزه 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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اولیهنوعصبابریشهکلمه
مرحله 3مرحله 2مرحله 1

فعلیق فعلیق فعلیق

وُتوا
ُ
َتُیواماضی3إفعالأتیأ

ْ
أ

َ
ِتُیوامجهولأ

ْ
أ

ُ
وِتُیوات همزهأ

ُ
وُتوااعاللأ

ُ
أ

تبدیل همزه به یاء:

. )حشر: 10( مَياِن( ِذيَن َسَبُقوَنا ِباْلِ
َّ
ْخَواِنَنا ال َنا َو ِلِ

َ
َنا اْغِفْر ل ّبَ َر (  

اولیهنوع کلمهبابریشهکلمه
مرحله 1

 فعلیق

َمانمصدرإفعالأمنإیَمان
ْ
إیَمانت همزهِإأ

در راوست4: )بخش افعال مهموز( صرف صیغه های مختلف فعل »أمن« در باب »إفعال« آمده است.

ر قابل چاپ
غی
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تمرین زبان قرآن
جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل نمایاد.  .1

هاَدةِ. )جمعة: 8( وَن ِمنُْه فَإِنَُّه ُمالقيُكْم ُثمَّ تَُردُّوَن إِل  علِِم الَْغيِْب َو الشَّ ي تَفِرُّ قُْل إِنَّ الَْموَْت الَّ أ. 

وا إَِلْها. )جمعة: 11( ْو لَْهواً انَْفضُّ
َ
ْوا ِتاَرةً أ

َ
َو إِذا َرأ ب. 

يَن يُقاتِلُوَن ف  َسبيلِهِ. )صف: 4( إِنَّ الّل ُيِبُّ الَّ ج. 

ُدلُُّكْم َع  ِتاَرٍة. )صف: 10(
َ
يَن آَمُنوا َهْل أ َها الَّ يُّ

َ
يا أ د. 

ِ. )صف: 13( ْخري  ُتِبُّونَها نَْصٌ ِمَن اللَّ
ُ
َو أ ه. 

ْجٌر َكبٌِي. )حدید: 7(
َ
نَفُقوا لَُهْم أ

َ
ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َو أ ِ َو رَُسوِلِ... فَالَّ آِمُنوا بِاللَّ و. 

اولیهنوعصبابریشهفعلش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

وَن1 ــ َیفِعُلَتِفّرُ ادغامَفَعَلـ 

وَن2
ُ

ــ َیفُعُلُتَرّد ادغاممجهولَفَعَلـ 

وا3
ُ

ّض
َ

ادغامِانفعالِاْنف

إفعالُیِحّب4ُ

5
ُ ّ

ُدل
َ
ــ َیفُعُلأ َفَعَلـ 

وَن6 ُتِحّبُ

تخفیف همزهامر9إفعالآِمُنوا 71

تخفیف همزهإفعالآَمُنوا8

فعل امر صیغه 9 باب انفعال از ریشه »فضض« را بنویسید.  .2

1. به نکته ای که درباره ساخت فعل امر باب إفعال در درس امر و نهی گفته شد، توجه کنید.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ّ
معارف سوره صف

فضیلت سوره %
امام باقر؟ع؟ می فرماید: »هرکس ســوره صف را قرائت کند و در نمازهای واجب و مســتحبش بر خواندن آن مداومت نماید، 

خداوند او را در صف فرشتفان و راامبرانش قرار می دهد.«1

نقشه سوره %

دوم تا چهارم: توبیخ مؤمنان بابت سستی در قتال

اول: تنزیه خداوند از هر احتیاجی

پنجم تا هفتم: معرفی دشمنان دین و سابقه آن ها سوره مبارک صف

کامی مسلم آن ها هشتم تا نهم: هدف دشمنان و نا

دهم تا چهاردهم: تشویق مؤمنان به جهاد و وعده راروزی آن ها

بیان سوره %
تمام موجودات آسمانی و زمینی، خداوند را تسبیح کرده، او را از هر مبّرا می دانند. خداوند شکست ناپذیر و حکیم است و دین 

خود را محکم بنا نهاده که شکست در آن راه ندارد. خدا به ایمان و جهاد شما احتیاج ندارد؛ بلکه شما به پایمردی در راه خدا 

. ِكمُي( َ يُز احلْ َعِز
ْ
ْرِض َو ُهَو ال

َ
َماَواِت َو َما ِف اْل َح هلِِل َما ِف الّسَ َسّبَ محتاج هستید )

گر این وعده از طرف مؤمنان به راامبر و درباره نصرت دین الهی باشد. مؤمنان بسیاری  ُخلف وعده، زشت است، مخصوصا ا

که به  ک اســالم می دانند؛ اما وقت جهاد و مبارزه، غایب اند. خداوند جامعه مؤمنین را به علت وعده هایی  خود را ســینه چا

آن عمل نمی کنند، توبیخ می کند. این موضوع نشــان از ضعف ایمان و اراده در تمام افراد نیســت؛ بلکه برایند کلی جامعه با 

سستی مواجه است.

وَن َما اَل 
ُ
ِذيَن آَمُنوا ِلَ َتُقول

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
َيا أ ای مؤمنان! چرا ادعای مبارزه2 در راه خدا می کنید، درحالی که اهل عمل کردن نیستید؟ )

. وَن(
ُ
َتْفَعل

وا 
ُ
ن َتُقول

َ
َكُبَر َمْقًتا ِعنَد اهَّلِل أ گمان نکنید ادعاهای توخالی، اشــتباه کمی اســت؛ بلکه خشــم خداوند متعال را به دنبال دارد )

. وَن(
ُ
َما اَل َتْفَعل

ُه اهَّلُل َمَع َمالِئَکِتِه و أنِبَیاِئِه الُمرَسِلیَن.« )تفسیر نور الثقلین، ج 5، ص 309(
َ

دَمَن ِقَراَءَتها ِفي َفَراِئِضِه و َنواِفِله َصّف
َ
1. »َمن َقرأ ُسورَة الصّفِ و أ

2. با توجه به آیه چهار که در مقابل آیه دو و سه آمده، به نظر می رسد آن چیز که مؤمنان مدعی آن بودند و عمل نمی کردند، مبارزه در راه خدا است.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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که متفرق و ضعیف نیســتند؛ بلکه امت واحده ای  مجاهدان الهی، محبوب خداوند آســمان ها و زمین هســتند؛ مجاهدانی 

در صف هــای منظم انــد، هیچ کس در جایفاه خود سســتی ندارد؛ همچون بنای غول راکر ســربی غیرقابل نفوذاند و این بنا 

م ُبنَياٌن  ُ ّنَ
َ
َكأ ا 

ً
وَن ِف َسِبيِلِه َصّف

ُ
ِذيَن ُيَقاِتل

َّ
ّبُ ال ِإّنَ اهَّلَل ُيِ نابودشــدنی نیســت و صالبت دین را به دشــمنان نشــان می دهد )

. ْرُصوٌص( ّمَ
کرم؟ص؟ شــده است. خداوند سرگذشت حضرت موسی؟ع؟ را نقل  وعده های بی عمل، موجب خشــم خداوند و اذیت راامبر ا

می کند. کار قومش به جایی رسید که نه تنها از دین و رسول دفاع نمی کردند بلکه به اذیت و دشمنی راامبر خود می ررداختند. 

حضرت موسی؟ع؟ با تعجب از آن ها سؤال می کرد: »شما که می دانید من فرستاده خدایم، چرا آزارم می دهید؟!«

کــرد. دل وارونه، حــق را نمی فهمد و راوســته از  کــه خداوند قلب های شــان را منحرف  جــزای انحراف هــای عملــی این شــد 

دســتورات خدا نافرمانی می کند. این قوم دیفر قوم موســی؟ع؟ نیســت، قوم فســق اســت و خداوند هدایت گران بهای خود 

َزاَغ اهَّلُل 
َ
ا َزاُغوا أ ّمَ

َ
ْيُكْم َفل

َ
 اهَّلِل ِإل

ُ
ّنِ َرُســول

َ
ُموَن أ

َ
ْعل  ُموَس ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِلَ ُتْؤُذوَنِن َو َقد ّتَ

َ
ِإْذ َقال َو را شــامل فاســقان نمی کند )

. َفاِسِقنَي(
ْ
َقْوَم ال

ْ
ِدی ال ْم َو اهَّلُل اَل َيْ َبُ و

ُ
ُقل

ماجرای قوم بنی اسرائیل به دشمنی با حضرت موسی؟ع؟ ختم نشد. حضرت عیسی؟ع؟ به سوی آنان فرستاده شد و اعالم 

کــه من رســول خــدا و تصدیق کننده تورات و ادامه دهنده راه موســی؟ع؟ هســتم و پس از من راامبــری به نام احمد؟ص؟  کــرد 

می آید. آمدن راامبر خاتم؟ص؟ ، بشــارت و مایه امید نســل های آینده بنی اســرائیل بود؛ اما زمانی که محّمد مصطفی؟ص؟ آمد، 

چه کردند؟ 

که از موسی؟ع؟ و عیسی؟ع؟ و سایر راامبران نقل شده بود، دیفر هیچ شبهه  راامبر خاتم؟ص؟ نشانه هایی را برای شان آورد 

که با علم به رسالت حضرت موسی؟ع؟ او را اذیت می کردند، چه توقعی  علمی درباره راامبر خاتم؟ص؟ نداشتند؛ اما از کسانی 

باید داشت؟ 

آن ها به معجزات الهی و نشــانه های نبوت، تهمت ســحر و جادو زدند و گفتند که این عالئم خارق العاده اســت؛ اما از جانب 

َيَ   ِعيَس اْبُن َمْر
َ

َو ِإْذ َقال کارها را انجام می دهد ) که ما نمی فهمیم این  خدا نیست، محمد؟ص؟ با جادوی عجیب و غریبی 

ا َجاءُهم  ّمَ
َ
ُد َفل ْحَ

َ
ُه أ ِت ِمن َبْعِدی اْسُ

ْ
ًرا ِبَرُسوٍل َيأ ْوَراِة َو ُمَبّشِ ا َبنْيَ َيَدّیَ ِمَن الّتَ َ ًقا مّلِ َصّدِ ْيُكم ّمُ

َ
 اهَّلِل ِإل

ُ
 ِإّنِ َرُسول

َ
َيا َبِن ِإْسَراِئيل

. ِبنٌي( وا َهَذا ِسْحٌر ّمُ
ُ
َناِت َقال َبّيِ

ْ
ِبال

گرچه دروغ بستن ظلم است، برخی افتراها انسان را به نهایت ظلم می رساند: اول اینکه به خداوند عالم دروغ بسته شود و  ا

دوم اینکه در شرایطی به خدا افترا ببندد که خطری تهدیدش نمی کند بلکه به دین اسالم و سعادت اخروی دعوت می شود. 

 
َ

گرفتند. خداوند ُمهر »ال که بنی اسرائیل بر خداوند بستند و در زمره ظالم ترین افراد قرار  تکذیب راامبر خاتم دروغ بزرگی بود 

 اهَّلِل 
َ

ِن اْفَتَری َعیل ُم ِمَّ
َ
ْظل

َ
َو َمْن أ َیهدی« بر راشــانی ظالمان زده و محرومیت از هدایت الهی ســرآغاز تمام بدبختی هاســت )

. نَي( امِلِ
َ

َقْوَم الّظ
ْ
ِدی ال ِم َو اهَّلُل اَل َيْ

َ
ْسل َكِذَب َو ُهَو ُيْدَعی ِإَل اْلِ

ْ
ال

کردن نور الهی اســت؛ این نور حقیقی، راه  اراده و هدف اصلی آن ها از دروغ و هجمه های ســنفین تکذیب رســول، خاموش 

ر قابل چاپ
غی
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گرچه  کساد می کند، اما اراده خداوند بر آخر رساندن این روشنفری است  حق را به انسان ها نشان می دهد و بازار خّفاشان را 

کافران خوش نباشد.  برای 

کند ریشش بسوزد هرآن کس ُپف  چراغی را که ایــــــــزد برفـــــــروزد 

. وَن( َكاِفُر
ْ
َكِرَه ال ْو 

َ
ْفَواِهِهْم َو اهَّلُل ُمِتُّ ُنوِرِه َو ل

َ
يُدوَن ِلُيْطِفُؤوا ُنوَر اهَّلِل ِبأ ُيِر (  

کوچک نیست؛ برای هدایت و  یک شخص عادی، راامبر نفرستاده؛ بلکه خداوند عاَلم او را فرستاده. مأموریت راامبر هم 

که قدرت مطلق جهان، بهترین آفریده خود را برای بهترین هدف فرستاده؛  برپایی آیان راستی و حقیقت آمده است. حال 

که  کاری رها می شــود یا شکســت می خورد؟ هرگز! خداوند او را فرســتاده تا آیان حق را بر تمام دین های دروغین،  آیا چنین 

َدی َو  ُ ُه ِبالْ
َ
 َرُسول

َ
ْرَسل

َ
ِذی أ

َّ
ُهَو ال کنند ) گرچه مشرکان راضی نباشند و با او مقابله  کند،  اغلب شان آلوده به شرک اند، راروز 

. ْشِرُكوَن( َكِرَه امْلُ ْو 
َ
ِه َو ل ِ

ّ
ُكل يِن   الّدِ

َ
ّقِ ِلُيْظِهَرُه َعیل َ ِديِن احلْ

کید می کنــد؛ اما خداوند نظام جهــان را طوری بنا نهاده که بــرای راروزی حق بر  تســبیح ابتــدای ســوره، بــر بی نیازی خدا تأ

باطــل، به جهاد احتیاج اســت. مؤمنان به عنوان مدافعان دین الهی مورد خطــاب قرار می گیرند: »ای مؤمنان که ادعاهای 

که از عذاب  کنم  بی عمل تان خشم خدا را برانفیخته و سرگرم تجارت و بهره های دنیا شده اید! آیا تجارتی را به شما معرفی 

. ِلمٍي(
َ
ْن َعَذاٍب أ اَرٍة ُتنِجيُكم ّمِ  ِتَ

َ
ُكْم َعیل

ُّ
ُدل

َ
 أ

ْ
ِذيَن آَمُنوا َهل

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
َيا أ گرفتار آن هستید نجات تان دهد؟ « ) که  کی  دردنا

ابتدا باور خود را به خدا و رســولش درســت کنید. گرچه اســم تان مؤمن اســت، ایمان کافی ندارید. به قدری ایمان خود را باال 

گاهی شــوید تا بفهمید این جهاد همه جانبه بهتر از هرکار دیفر  کنید. اهل علم و آ که بتوانید با مال و جان خود جهاد  ببرید 

. ُموَن(
َ
ُكنُتْ َتْعل ُكْم ِإن 

َّ
نُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر ل

َ
ْمَواِلُكْم َو أ

َ
اِهُدوَن ِف َسِبيِل اهَّلِل ِبأ َ ُ

ُتْؤِمُنوَن ِباهَّلِل َو َرُسوِلِه َو ت است )

کامیابی بسیار عظیمی نائل  کنید، نه تنها از عذاب نجات رادا می کنید، بلکه به  گر مؤمنانه جان و مال تان را با خدا معامله  ا

می شــوید. خداوند گناهان شــما را می آمرزد تا الیق بهشــت شوید و شما را وارد بهشت هایی وصف ناشدنی می کند، رودهایی 

از پایاــن ایــن بهشــت ها روان اســت که باید ببینید در این رودها چه چیزهایی در جریان اســت. خانه هایــی مملو از آرامش و 

کیزگی در باغ هایی که نعمت هایش وقت ندارد و همیشفی است. آری! رستفاری بزرگ، این جاست نه آن دنیای کوچکی  پا

اِت  َبًة ِف َجّنَ ِكَن َطّيِ اُر َو َمَسا ْنَ
َ
ا اْل ِتَ ْ َ

ِری ِمن ت ْ َ
اٍت ت ُكْم َجّنَ

ْ
ُكْم ُذُنوَبُكْم َو ُيْدِخل

َ
َيْغِفْر ل که شما را از جهاد بازداشته است )

. َعِظمُي(
ْ
َفْوُز ال

ْ
َعْدٍن َذِلَك ال

عالوه بر پاداش اخروی، نتیجه دیفر این مجاهده، غلبه دین حق بر تمام ادیان باطل است. مؤمنان دوستدار این راروزی 

هستند. خداوند عاَلم فتح این مبارزه را از قبل وعده می دهد. وعده های خداوند قطعی است. خداوند به مؤمنان قوِل یاری 

که این جهاد خیلی طوالنی نیســت و زمان فتح نزدیک  می دهد تا آنان نفران عده و تجهیزات خود نباشــند و اعالم می کند 

يٌب  َن اهَّلِل َو َفْتٌح َقِر ا َنْصٌر ّمِ وَنَ ّبُ ِ
ُ

ْخَری ت
ُ
َو أ است. تنها مایه بشارت و امید مؤمنان حقیقی همین وعده های خداوند است )

. ْؤِمِننَي( ِر امْلُ َو َبّشِ
که چه کسی در راه خدا یار  کفر، ندای »َهل ِمن ناصٍر« برآورد  سرگذشت عیسی؟ع؟ را به یاد آورید، هنفامی که برای مقابله با 

ر قابل چاپ
غی
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من است؟ حوارّیون به یاری خداوند قیام کردند. پس از یاران خاص مسیح؟ع؟ ، نوبت به امتحان اّمت بنی اسرائیل رسید، 

کافر شوند. در این معرکه، مؤمن  گذاشته،  ایمان حقیقی به خدا بیاورند و پشت سر عیسی؟ع؟ بایستند یا راامبرشان را تنها 

خانه نشین معنایی ندارد یا مؤمِن مجاهد یا کافر؛ ازاین رو برخی به ایمان شان افزوده شد و برخی ایمان شان را از دست دادند و 

کرد. در این نبرد، دشمنان حضرت  کافر شدند و خداوند هم حضرت عیسی؟ع؟ و یارانش را در برابر دشمنان دین خدا راروز 

ــ از یاری ایشان سرباز زدند. آنان با این  ــ که قباًل رارو آن حضرت بودندـ  عیسی؟ع؟ شکست خوردند و گروهی از بنی اسرائیلـ 

کافر گشتند. که به خدا و رسول باور راستین ندارند و  سرراچی نشان دادند 

هی برســید یا حداقل مثل 
َ
ای مؤمنان! هنفام جهاد یار خداوند و یاری کننده دین او باشــید؛ مانند حواریون به مقام انصارالّل

ا  َ ّيُ
َ
َيا أ که ایمان تان از بین خواهد رفت ) مؤمنان بنی اسرائیل، پشت سر راامبرتان باشید. به دلیل دنیا جهاد را ترک نکنید 

َمَنت 
َ
نَصاُر اهَّلِل َفآ

َ
ُن أ ْ َ

وَن ن ّيُ َواِر َ  احلْ
َ

نَصاِری ِإَل اهَّلِل َقال
َ
نَي َمْن أ ّيِ َحَواِر

ْ
َيَ ِلل  ِعيَس اْبُن َمْر

َ
َكَما َقال نَصاَر اهَّلِل 

َ
ُكونوا أ ِذيَن آَمُنوا 

َّ
ال

. يَن( ْصَبُحوا َظاِهِر
َ
ِهْم َفأ  َعُدّوِ

َ
ِذيَن آَمُنوا َعیل

َّ
ْدَنا ال ّيَ

َ
اِئَفٌة َفأ َكَفَرت ّطَ  َو 

َ
ن َبِن ِإْسَراِئيل اِئَفٌة ّمِ ّطَ

جمع بنــدی: خداونــد مؤمنــان را مذمــت می کنــد؛ زیرا برای حمایــت از دین خــدا آمادگــی و اراده الزم ندارند. ســابقه و هدف 

دشــمنان اســالم بیان می شود. دشمنی و اذیت راامبران توسط بنی اســرائیل از زمان حضرت موسی؟ع؟ و عیسی؟ع؟ وجود 

کرم؟ص؟ برای خاموشی چراغ راه دین ادامه داشته و دارد. خداوند هم اراده کرده دین خود  داشته و تالش آنان تا زمان راامبر ا

که  کند و بار این مبارزه را بر دوش مؤمنان مجاهد گذاشته . خداوند بسیار منزه تر از آن است  را بر سایر آیان های باطل راروز 

نیازی به پایمردی مؤمنان داشته باشد.

خداونــد مؤمنــان را به تقویت ایمان و جهاد بــا مال و جان دعوت می کند؛ در عوض، وعده نصرت الهی و راروزی زودهنفام 

می دهــد. خداونــد مؤمنــان را از خالی گذاشــتن میدان برحذر می دارد و انحراف از جهاد را موجــب انحراف دل از ایمان و کافر 

ر قابل چاپشدن می داند.
غی
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آشنا %

ِدير 
َ
: هر، همه، هیچ2 َشــْیء ]شــیأ[: چیز ق

ّ
ُکل  �1

]قدر[: توانا.

َکاِفــر ]کفــر[: انکارکننــده )حــق(، روشــاننده،   �2

کشاورز3.

3� ُصوَرة ]صور[: صورت، شکل.

ات: ذات، درون.
َ

4� ذ

جدید %

ك ]ملک[: فرمانروایی، پادشاهی.
ْ

1� ُمل

2� َبِصیر ]بصر[: بینا.

کرد ُصَور ]صور[: ج.م ُصوَرة َمِصیر ]صیر[: بازگشت،  کرد، زیبا  ْحَسَن ]حسن[: نیکو 
َ
َر ]صور[: صورت داد، شکل داد أ 3� َصّوَ

محل بازگشت.

وَن ]سرر[: پنهان می کنید، مخفی می کنید ُتْعِلُنوَن ]علن[: آشکار می کنید، علنی انجام می دهید. 4� ُتِسّرُ

1. »ِمن« در این جا به معنای »بعضی، برخی« است و اصطالحًا به آن »ِمن َبعضیة« می گویند.
. )حدید: 23(. تاٍل َفُخوٍر(  ُمْ

َّ
ّبُ ُكل َو اهّلُل ل ُيِ « را »هیچ« ترجمه می کنیم؛ مانند: ) ّ

2. در جمالت منفی، »ُکل
)حدید: 20(. اَر َنَباُتُه( 

ّ
ُكَف

ْ
ْعَجَب ال

َ
أ ( .3

غاُبن
َّ

ُسورة الت

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
ۡرِضۖ َلُ ٱلُۡمۡلُك َوَلُ ٱۡلَۡمُدۖ 

َ
ــَمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ِ َما ِف ٱلسَّ يَُسّبُِح لِلَّ

ِي َخلََقُكۡم فَِمنُكۡم1 َكفِٞر  ءٖ قَِديٌر ١ ُهَو ٱلَّ ِ َشۡ
ٰ ُكّ وَُهــَو َعَ

ۡرَض 
َ
َمَٰوِٰت وَٱۡل ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصٌي ٢ َخلََق ٱلسَّ ۡؤِمٞنۚ وَٱللَّ َوِمنُكم مُّ

َيۡعلَُم  ٱلَۡمِصُي ٣  ۡحَســَن ُصَوَرُكۡمۖ ِإَوَلۡهِ 
َ
فَأ َرُكۡم  َوَصوَّ بِٱۡلَّقِ 

 ُ وَن َوَما ُتۡعلُِنوَنۚ َوٱللَّ ۡرِض َوَيۡعلَُم َما تُــِرُّ
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل َما ِف ٱلسَّ

ِيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡبُل تُِكۡم َنَبُؤاْ ٱلَّ
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ُدورِ ٤ أ َعلِيُمۢ بَِذاِت ٱلصُّ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
َر است؟  گزینه ترجمه َصّوَ کدام   ، َرُكم َفأحَسَن ُصَوَرُكم( َصّوَ در آیه )  .1

 	ج. انتخاب کرد	 	 	ب. شکل داد	 	  أ. آفرید	

گزینه ترجمه َمصیر نیست؟  کدام   .2

 	ج. سرانجام	 	 	ب. بازگشت	 	  أ. راه	

کرد« است؟  گزینه معنای »نیکو  کدام   .3

 	ج. أحَسنَ	 	 	ب. أحِسن	 	  أ. أحَسن	

گزینه ترجمه کاِفر است؟  کدام   .4

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. انکار کننده	 	  أ. کشاورز	

گزینه ریشه متفاوتی دارد؟  کدام   .5

 رَ	 	ج. َصّوَ 	 	ب. ُصَور	 	  أ. َمصیر	

گزینه صفت خداوند متعال نیست؟  کدام   .6

 	ج. َبصیر	 	 	ب. أحَسنَ	 	  أ. َقدیر	

گزینه ترجمه ُتِسّروَن است؟  کدام   .7

 	ج. پنهان می کنید	 	 	ب. رازداری می کنید	 	  أ. پافشاری می کنید	

گزینه ترجمه ُتعِلنوَن است؟  کدام   .8

 	ج. رسوا می شوید	 	 	ب. آشکار می کنید	 	  أ. اعالم می کنید	

ب . تمرین عبارت %
ْمُد( َ ُه احلْ

َ
ُك َو ل

ْ
ل ُه امْلُ

َ
ل (   .1

	    ب. برای اوست فرمانروایی و برای اوست ستایش 	 					أ. او فرمانرواست و ستایش برای اوست 

		  ج. او صاحب فرمانروایی و ستایش است

ٍء َقِديٌر( ِ َشْ
ّ

ُكل  
َ

ُهَو َعیل (   .2

 	ج. او بر همه چیز داناست	 		ب. قدرت او فوق همه چیز است	 	  أ. او بر هر چیز تواناست	

َقُكْم(
َ
ِذی َخل

َّ
ُهَو ال (   .3

 	ج. خلقت شما از اوست	 		که آفرید شما را 	ب. او کسی است  	  أ. خدایی که شما را آفرید	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ْؤِمٌن( َكاِفٌر َوِمنُكم ّمُ نُكْم  ِ
َ

ف (   .4
  أ. کافران از شما هستند و مؤمنان هم از شما هستند	
 کافر شدند و بعضی از شما مؤمن شدند	 	ب. بعضی از شما 
 ج. پس بعضی از شما کافرند و بعضی از شما مؤمن هستند	

وَن َبِصيٌر(
ُ
ا َتْعَمل َو اهَّلل ِبَ (   .5

  أ. و خداوند به هر چه انجام می دهید، صبور است	
 گاه تر است	 	ب. و خداوند به آنچه می دانید، آ
 	ج. و خداوند به آنچه انجام می دهید، بیناست	

) ّقِ َ ْرَض ِباحلْ
َ
َماَواِت َواْل َق الّسَ

َ
َخل (   .6

	    أ. آفرید آسمان ها و زمین را به حق 
	 ب. آفرینش آسمان و زمین بر ]اساس[ حقیقت است 
 ج. آفرید حق را در آسمان ها و زمین	

ْحَسَن ُصَوَرُكْم(
َ
َرُكْم َفأ َصّوَ (   .7

  أ. صورت داد شما را، پس نیکو کرد صورت هایتان را	
 	ب. شکل داد شما را به صورت های نیکو	
 	ج. شکل داد شما را به نیکوترین صورت هایتان	

ِصيُر( ْيِه امْلَ
َ
ِإل َو (   .8

 	ج. و سرانجام، از آِن اوست	 			ب. و بازگشت به سوی اوست	 	  أ. و بازگشت در دست اوست	

ْرِض(
َ
َماَواِت َو اْل ُم َما ِف الّسَ

َ
َيْعل (   .9

  أ. عاِلم در آسمان ها و زمین است	
 	ب. علم آنچه در آسمان و زمین است را داراست	
 	ج. می داند آنچه در آسمان ها و زمین است	

وَن َو َما ُتْعِلُنوَن( ُم َما ُتِسّرُ
َ
َو َيْعل (   .10

  أ. و می داند آنچه پنهان می کنید و آنچه آشکار می کنید	
 	ب. و می داند آنچه اسرار شماست و آنچه علنی است برای تان	
 	ج. و می داند آنچه پنهان می کنید و آشکار نمی کنید	

ُدوِر( َو اهَّلل َعِلمٌي ِبَذاِت الّصُ (   .11
 	  أ. و خدا داناست به صاحبان سینه ها	
 	 ب. و خدا می داند اسرار سینه ها را	
 	 	ج. و خدا داناست به درون سینه ها	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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اعالل و ابدال
اعالل %

1 را با لهجه عربی تلفظ کنید. تلفظ کدام کلمات راحت تر و سبک تر است؟  ُ
ْول

ُ
ُ و َیق

ُول
ْ

افعال َيهِدُی، َيهِدی، َیق

ه می گویام. به کلمه ای که حرف عّله در حروف  ّ
تلفظ سه حرف و، ی و ا در موارد بسیاری، دشوار است. به این حروف، حروف عل

ّ و به کلمه ای که حرف عّله در حروف اصلی اش نباشد، سالم گفته می شود.
اصلی )نه زائد( آن باشد، ُمعَتل

ُد از »ولد«. َ
گر فاءالفعل عّله باشد، به آن فعل، ِمثال می گویام؛ مانند: َیِلُد و ُيول ا  •

ُ از »قول«.
ول

ُ
ْ و َیق

ل
ُ
جَوف می گویام؛ مانند: ق

َ
گر عین الفعل عّله باشد، به آن فعل، ا ا  •

گر الم الفعل عّله باشد، به آن فعل، ناقص می گویام؛ مانند: َیدُعو و ُیدَعٰی از »دعو«. ا  •

برای راحتی تلفظ، به جّراحی و تغیار کلمه معتّل نیاز داریم، به این تغیارات، ِاعالل2 می گویام.اعالل بر سه نوع است 

ُ )و ساکن شده و حرکِت ُ را به ماقبل می دهد(.
ول

ُ
ـ َیق ـ ـ

ُ
1. اعالل سکون: حرکت حرف عله ساکن می شود؛ مثال: َیقُول

َ )و تبدیل )قلب( به ا می شود(.
ال

َ
ــ ق ـ 

َ
َول

َ
2. اعالل قلب: حرف عله به حرف عّله دیفری تبدیل می شود؛ مثال: ق

3. اعالل حذف: حرف عله حذف می شود؛ مثال: َيْوِلُد ـــ َیِلُد )و حذف می شود(.

، قبل و بعد از اعالل نشان داده شده. ُ
ــ َیفُعل ـ 

َ
َعل

َ
ع و امر مخاطب فعل »قول« از باب ف در جداول زیر، ماضی، مضار

جمعمثنیمفرد

ماضی

غایب
مذکر

َ
َول

َ
ق

َ
ال

َ
ق

َ
َوال

َ
ق

َ
اال

َ
واق

ُ
َول

َ
واق

ُ
ال

َ
ق

ْتمؤنث
َ
َول

َ
ْتق

َ
ال

َ
َتاق

َ
َول

َ
َتاق

َ
ال

َ
َنق

ْ
َول

َ
َنق

ْ
ل

ُ
ق

مخاطب
َتمذکر

ْ
َول

َ
َتق

ْ
ل

ُ
ُتَماق

ْ
َول

َ
ُتَماق

ْ
ل

ُ
ُتمق

ْ
َول

َ
ُتمق

ْ
ل

ُ
ق

ِتمؤنث
ْ
َول

َ
ِتق

ْ
ل

ُ
ُتَماق

ْ
َول

َ
ُتَماق

ْ
ل

ُ
ُتّنَق

ْ
َول

َ
ُتّنَق

ْ
ل

ُ
ق

ُتمذ/مؤمتکلم
ْ
َول

َ
ُتق

ْ
ل

ُ
َناق

ْ
َول

َ
ناق

ْ
ل

ُ
ق

ر« بدون حالت مّدی ادا می شود؛ اما »ُکْوَثر« را نمی توان به غیر حالت مّدی، 
َ
1. قباًل دانستیم »ـُ ْو« و »ـِ ْی« و »ـَ ا« در عربی »او«، »ای« و »آ« تلفظ می شوند؛ مثاًل »َکْوث

ر« آمده نه »ُکْوثر«.
َ
تلفظ کرد؛ ولی با لهجه فارسی می توان »ُکْوَثر« را بدون اینکه »و« را به صورت مدی کشید، تلفظ کرد. البته در قرآن کریم »َکْوث

یادآوری: در »َیهِدی« و »َیهِدْی«، »ی« به صورت مّدی تلفظ می شود، حرکت سکون »ـْ« همیشه نوشته نمی شود.

« به معنای بیمار و »إعالل« به معنای برطرف کردن بیماری است، گویی حروف عّله موجب بیماری کلمه شده اند. ّ
ة« به معنای بیماری و »ُمعَتل

َّ
2. لغت »ِعل

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



141 سوره مبارک تغابن/1

جمعمثنیمفرد

ضارع
م

غایب
مذکر

ُ
ُول

ْ
َیق

ُ
ول

ُ
ِنَیق

َ
ُوال

ْ
ِنَیق

َ
وال

ُ
وَنَیق

ُ
ُول

ْ
وَنَیق

ُ
ول

ُ
َیق

مؤنث
ُ

ُول
ْ

َتق
ُ

ول
ُ

ِنَتق
َ

ُوال
ْ

ِنَتق
َ

وال
ُ

َنَتق
ْ
ُول

ْ
َنَیق

ْ
ل

ُ
َیق

مخاطب
مذکر

ُ
ُول

ْ
َتق

ُ
ول

ُ
ِنَتق

َ
ُوال

ْ
ِنَتق

َ
وال

ُ
وَنَتق

ُ
ُول

ْ
وَنَتق

ُ
ول

ُ
َتق

ُوِلیَنمؤنث
ْ

وِلیَنَتق
ُ

ِنَتق
َ

ُوال
ْ

ِنَتق
َ

وال
ُ

َنَتق
ْ
ُول

ْ
َنَتق

ْ
ل

ُ
َتق

مذ/مؤمتکلم
ُ

ُول
ْ

ق
َ
أ

ُ
ول

ُ
ق

َ
أ

ُ
ُول

ْ
َنق

ُ
ول

ُ
َنق

جمعمثنیمفرد

مخاطبامر
مذکر

ْ
قُول

ُ
ا

ْ
ل

ُ
ق

َ
قُوال

ُ
ا

َ
وال

ُ
واق

ُ
قُول

ُ
واا

ُ
ول

ُ
ق

قُوِلیمؤنث
ُ
وِلیا

ُ
ق

َ
قُوال

ُ
ا

َ
وال

ُ
قُولَنق

ُ
َنا

ْ
ل

ُ
ق

گر فعلی مانند »أتی«، معتّل و مهموز باشد، مشمول قواعد اعالل و تخفیف همزه می شود )مثال پایانی درس(. توجه 1: ا
کرسّی یاء نوشته می شود( در برخی افعال مانند »آَتٰی« و »ُیدَعٰی« معادل حرف  که بر  کوچکی  توجه 2: الف مقصوره )الف 

گرفت. الف است و نباید حرف آخر این حروف را حرف یاء در نظر 
که آخرش ن نباشد، حرف عّله حذف می شود: ع آشنا شدیم. در موارد زیر در جزم فعل معتّلی  توجه 3: قباًل با جزم مضار

َبُه( 
ْ
ِد َقل که بــر اثر جزم، حرف عّله آن حذف می شــود: )َو َمْن ُيْؤِمْن ِبــاهَّلِل َيْ •    در افعــال معتــّل ناقــص، ماننــد َيهِدی 

)تغابن: 11(.

که و و ن،  که بر اثر جزم به َیُکوْن تبدیل می شــود  کنین شــود؛ مانند َیُکوُن  که جزم موجب التقاء ســا •    در افعال معتلی 
ُكُفًوا  ُه 

َّ
کنین حرف عّله حــذف می گردد: )َو َلْ َيُكــن ل کن هســتند. در این گونــه مــوارد برای رفع التقاء ســا در آن ســا

َحٌد( )توحید: 4(.
َ
أ

ابدال %
کمتری نسبت به ادغام، تخفیف همزه و اعالل دارد؛ برای  کاربرد  ابدال یعنی تبدیل حرفی به حرف دیفر. این تغیار لفظی 

ق پدید می آید. ّدِ ق به ص ابدال شده، در نهایت ُمّصَ مثال حرف ت در ُمَتَصّدِ
ْجٌر َكِريٌم( )حدید: 18(

َ
ََّ قَرًْضا َحَسنًا يَُضاَعُف لَُهْم َو لَُهْم أ قَْرُضوا اهلل

َ
قَاِت َو أ دِّ ُمصَّ

ْ
ِقنَي َو ال دِّ ُمصَّ

ْ
إِنَّ ال (  

؛ اما منظور ما از ابدال  َ
ال

َ
َ به ق

َول
َ
توجه: در اعالل و تخفیف همزه نیز ممکن اســت حرفی به حرف دیفر تبدیل شــود؛ مانند ق

تغیار حرفی به حرف دیفر غیر از موارد اعالل و تخفیف همزه است.
کنید: در پایان درس، به تحلیل فعل های مشخص شده دقت 

َ َو آِمُنوا بِرَُسوِلِ يُْؤتُِكْم كِْفلَنْيِ ِمْن رَْحَتِهِ )حدید: 28( ب. اتَُّقوا اللَّ ما آتاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ )حشر: 7(    أ. 

صورت نوعش.صبابریشهکلمهش
اولیه

مرحله 2مرحله 1
فعلیقفعلیق

َتَیماضی1إفعالأتیآَتٰی1
ْ
أ

َ
آَتٰی )آتا(1 اعاللآَتَیتخفیف همزهأ

ع1إفعالأتیُیْؤِت2 ُیْؤِتجزمُیْؤِتیاعاللُیْؤِتُیمضار

1. صورت نوشتاری »آَتا« به تنهایی صحیح نیست، مفر بعدازآن ضمیر متصل بیاید.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
ع و امر مخاطب آن را در  ُ اســت. صرف ماضی و مضار

 ـــ َیفُعل
َ

َعل
َ
فعل ثالثی از »کون« مانند »قول« معتّل اجوف و از باب ف  .1

حالت قبل و بعد از اعالل، در جداول زیر بنویسید. از راوست 4: )بخش افعال معتّل اجوف(، کمک بفیرید.

جمعمثنیمفردماضی »کون«

غایب
َکاَنَکَوَنمذکر

مؤنث

مخاطب
مذکر

مؤنث

اَکَوْننامذ/مؤمتکلم
َ
ُکّن

جمعمثنیمفردمضارع »کون«

غایب
َیُکوُنَیْکُوُنمذکر

مؤنث

مخاطب
مذکر

مؤنث

َنُکوُنَنْکُوُنمذ/مؤمتکلم

جمعمثنیمفردمضارع »کون«

مخاطب
ْکُوْنمذکر

ُ
ُکْنا

مؤنث

کنید. جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل   .2

إِيَّاَك َنْعُبُد وإِيَّاَك نَْسَتعِنُي. )حمد: 5(  أ. 

اَط الُمسَتقِيَم. )حمد: 6( َ اهِدنَا الّصِ  ب. 

ْحَسَن ُصَوَرُكْم َو إَِلْهِ الَْمِصُي. )تغابن: 3(
َ
َرُكْم فَأ رَْض بِاْلَّقِ َو َصوَّ

َ
َماَواِت َو اْل َخلََق السَّ  ج. 

ُدورِ. )تغابن: 4( وَن َو َما ُتْعلُِنوَن َو الّل َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ رِْض َو َيْعلَُم َما تُِرُّ
َ
َماَواِت َواْل َيْعلَُم َما ِف السَّ  د. 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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اولیهنوعصبابریشهفعلش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

ع14استفعالَنْسَتِعیُن1 اعاللمضار

امرأمر7َفَعَل-َیفِعُلِاهِد2

تفعیل3

إفعال4

ُم5
َ
َیْعل

وَن6 ع9إفعالُتِسّرُ مضار

إفعالُتْعِلُنوَن7

ر قابل چاپ
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%   6 
آشنا345

کار، فرمان. ْمر ]أمر[: امر، 
َ
5� أ

ِنّی ]غنی[: بی نیاز، 
َ

6� َبَشــر7 ]بشــر[: بشر، بشــرها، غ

ثروتمند، توانفر.

7� َبلٰی: بله، آری.

جدید %
َر ]کفر[: }ماضی، 

َ
: آیــا نبأ ]نبأ[: خبر، خبــر مهم َکف

َ
5� أ

ُروا ]کفر[: 
َ

کافر شــد َکف کفر ورزید،  1 َفَعَل ـــ َیفُعُل{، 

ــوا ]ذوق[: }ماضــی، 3 َذاَق{ َوَبال ]وبــل[: کیفر، 
ُ
اق

َ
ــــ َیفُعــُل{، چشــید ذ اَق ]ذوق[: }ماضــی، 1 َفَعــَلـ 

َ
َکَفــَر{ ذ }ماضــی، 3 

گذشته. بل: در 
َ
ْم َیأِت: نیامد ِمن ق

َ
عقوبت ل

ِتی 
ْ
ــ َیفِعُل{، آمد َتأ َتٰی ]أتی[: }ماضی، 1 َفَعَلـ 

َ
ــ َیفُعُل{، بود، شد َکاَنت ]کون[: }ماضی، 4 کاَن{ أ 6� کاَن ]کون[: }ماضی، 1 َفَعَلـ 

کرد  کرد، راهنمایی  َتی{ ُرُسل ]رسل[: ج.م َرُسول َهَدٰی ]هدی[: }ماضی، 1 َفَعَل ـــ َیفِعُل{، هدایت 
َ
ع، 4 أ ]أتی[: }مضار

ی{ 
َ
وا ]ولی[: }ماضی، 3 َتَوّل

َّ
ٰی ]ولی[: }ماضی، 1 تفّعل{، پشت کرد، روی گرداند َتَول

َّ
ع، 3 َهدٰی{ َتَول َيْهُدوَن ]هدی[: }مضار

ِاْسَتْغَنٰی8 ]غنی[: }ماضی، 1 اسِتفعال{، اظهار بی نیازی کرد، بی نیازی نشان داد َحِمید ]حمد[: ستوده َتأِتی ِبـ : می آورد.

ْن: }حــرف نفی ناصبه{، هرگز9 َبَعــَث ]بعث[: }ماضی، 1 
َ
ــ َیفُعُل{، گمان کرد، پنداشــت ل 7� َزَعــَم ]زعــم[: }ماضــی، 1 َفَعــَلـ 

ع مجهول، 3 َبَعَث{ َو: }واو قســم{، قســم به، ســوگند  کرد ُيْبَعُثوَن ]بعث[: }مضار ــــ َیفَعــُل{، برانفیخت، مبعوث  َفَعــَلـ 

ع  ُؤوَن ]نبأ[: }مضار گاه کرد ُتَنّبَ  ]نبأ[: }ماضی، 1 َتفعیل{، خبــر داد، آ
َ
أ ع مجهول، 9 َبَعَث{ َنّبَ بــه ُتْبَعُثــوَن ]بعــث[: }مضار

کرد، انجام داد َعِملُتم ]عمل[: }ماضی، 9 َعِمَل{ َیسیر   ]عمل[: }ماضی، 1 َفِعَل ـــ َیفَعُل{، عمل 
َ

{ َعِمل
َ
أ مجهول، 9 َنّبَ

]یسر[: آسان، سهل.

ذیَن« ترجمه کنید.
ّ
بل« را بعد از »ال

َ
1. »ِمن ق

2. »ـه« را ترجمه نکنید.
برای استاد: این آیه را دو گونه می توان ترجمه کرد:  .3

الف ـــ »ِبـ « حرف تعدیه نباشد که در آن صورت »ِبـ = با« و »َتأِتـی= می آید«.  
ــ »ِبـ « حرف تعدیه باشد که در آن صورت »ِبـ« معنای مجزا نداشته و به همراه فعل معنا می شود: »َتأِتـی ِبـ= آورد«. بـ   

« بوده است. ّنَ
َ
4. »أْن« در این آیه، مخّففه از ثقیله و در اصل »أ

ی« در ابتدای آیه، این الم را ترجمه نمی کنیم. « حرف قسم است؛ اما به دلیل وجود سوگند »َو َرّبِ ُئّنَ ُتَنّبَ
َ
« و »ل ُتبَعُثّنَ

َ
ـ « در »ل

َ
5. برای استاد:»ل

6. از این درس، باب و معنای صیغه اول ماضی فعل بیان شده و سایر صیغه ها، به صیغه اول ارجاع داده می شود.
کار می رود. 7. این لغت هم به معنای مفرد، »َبَشر= یک فرد بشری« و هم به معنای جمع، »َبَشر= افراد بشر«، به 

8. برای استاد: باب استفعال همیشه معنای »طلب کردن« نداشته و گاه معنای »اظهار کردن« دارد؛ مانند: »اسَتکَبَر= اظهار کبر کرد« یا »اسَتغَنٰی«.
کاربردی، ج 1، ص 258( کید در نفی، موجب توجه ذهن به ابدیت نفی می شود. )ر.ک: صرف  کید در نفی است و نه تأبید در نفی، تأ ن« تأ

َ
گرچه »ل 9. برای استاد: ا

غاُبن
َّ

ُسورة الت

ِيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡبُل1  تُِكۡم َنَبُؤاْ ٱلَّ
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ُدورِ ٤ أ َعلِيُمۢ بَِذاِت ٱلصُّ

تِيِهۡم 
ۡ
ۥ2 َكنَت تَّأ نَُّه

َ
ِلمٞ ٥ َذٰلَِك بِأ

َ
ۡمرِهِۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

َ
فََذاقُواْ َوَباَل أ

ْۖ وَّٱۡسَتۡغيَن  َّوا بََرٞ َيۡهُدوَنَنا فََكَفُرواْ َوتََول
َ
رُُسلُُهم بِٱۡلَّيَِنِٰت3 َفَقالُوٓاْ أ

ْۚ قُۡل بيََلٰ  ن4 لَّن ُيۡبَعُثوا
َ
ِيَن َكَفُروٓاْ أ ُ َغيِنٌّ َحِيٞد ٦ زََعَم ٱلَّ ُۚ وَٱللَّ ٱللَّ

ِ يَِسٌي ٧ 5 بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَذٰلَِك َعَ ٱللَّ َوَرّبِ تَلُۡبَعُثَّ ُثمَّ تَلُنَبَُّؤنَّ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
ْمر است؟ 

َ
گزینه ترجمه أ کدام   أمِرِهم(، 

َ
در آیه )َفذاقوا َوبال  .1

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. فرمان	 	 کار	  أ. 

وا است؟ 
َّ
گزینه ترجمه َتَول کدام  وا(، 

َّ
وا َو َتَول در آیه )َفَكَفر  .2

 	ج. روی می گردانید	 	 گرداندند	 	ب. روی  	  أ. روی بفردانید	

وا است؟ 
ُ
اق

َ
گزینه ترجمه ذ کدام   .3

 کردند	 	ج. تجربه  	 	ب. چشیدند	 	  أ. ذوق زده شدند	

گزینه ترجمه إسَتغنٰی است؟  يٌد(،کدام  در آیه )َو اْسَتْغَن اهَّلُل َو اهَّلُل َغِنٌّ َحِ  .4

 کرد	 ج. اظهار بی نیازی  		 کرد	 ب. احساس بی نیازی  		 کرد	  أ. طلب بی نیازی 

گزینه معنای »کیفر _ هدایت می کند _ آیا « است؟  کدام   .5

 ج. َوبال _ َیهدی _ أ	 		 ی _ َهل	 ب. ُعقوَبة _ َیِهِدّ 		 و	
َ
 أ. عاِقَبة _ َتهدی _ أ

گزینه ترجمه َزَعَم است؟  کدام   .6

 کرد	 	ج. شک  	 	ب. دانست	 	  أ. پنداشت	

ب . تمرین عبارت %
)

ُ
وا ِمن َقْبل َكَفُر ِذيَن 

َّ
 ال

ُ
ِتُكْم َنَبأ

ْ
َلْ َيأ

َ
1.  )أ

	 کافر بودند؟ 	 که  گذشته  کسانی از   أ. آیا نمی آید شما را، خبر 

 کافر شدند؟ 	 گذشته  که در  کسانی  ب. آیا نیامد شما را، خبر 

 کافر شدند، به شما داده نشد؟ 	 که راش از این  کسانی  	ج. آیا خبر 

ِلمٌي(
َ
ْم َعَذاٌب أ ُ ْمِرِهْم َو لَ

َ
 أ

َ
َبال 2.  )َفَذاُقوا َو

	 	 ک است	  أ. پس دیدند جزای سنفین عمل شان را و برای آن ها عذابی دردنا

 ک است	 کارشان را و برای آن ها عذابی دردنا کیفر  ب. پس چشیدند 

 ک اند	 کیفرشان را و آن ها در عذابی دردنا 	ج. پس چشیدند سنفینی 

َناِت( َبّيِ
ْ
ُهم ِبال

ُ
ِتهِيْم ُرُسل

ْ
أ َكاَنت ّتَ ُه 

َ
ّن

َ
3.  )َذِلَك ِبأ

	 که همانا راوسته رسوالنشان، نشانه های روشن آوردند ]برای[ آن ها	  أ. آن )عذاب( به سبب این بود 

	 که همانا راوسته رسوالنشان، آمدند ]به سوی[ آن ها با نشانه های روشن	 	ب. آن )عذاب( به سبب این بود 

 گزینه ها	 	ج. تمام 

ر قابل چاپ
غی
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ُدوَنَنا( َبَشٌر َيْ
َ
وا أ

ُ
4.  )َفَقال

 گفتند: آیا بشرهایی، هدایت می کنند ما را؟ 	  أ. پس 

 گفتند: آیا ]رسوالن[، بشریت را راهنمایی می کنند؟ 	 	ب. پس 

 کند؟ 	 گفتند: آیا بشری ]می خواهد[ ما را هدایت  	ج. پس 

وا(
َّ
وا َو َتَول 5.  )َفَكَفُر

	 کافر شدند و روی برگرداندند	 	ب. پس  	 کافر شدند و والیت ]کفر[ را پذیرفتند	  أ. پس 

 کردند و از والیت ]حق[ سر باز زدند	 کفران  	ج. پس 

يٌد( 6.  )َو اْسَتْغَن اهَّلل َو اهَّلل َغِنٌّ َحِ

 کرد و خداوند بی نیاِز ستوده است	  أ. و خداوند بی نیازی را طلب 

 	ب. و خداوند، بی نیاز شد و خداوند بی نیاز و اهل ستایش است	

 	ج. و خداوند، بی نیازی نشان داد و خداوند بی نیاِز ستوده است	

ن ُيْبَعُثوا(
َّ
ن ل

َ
وا أ َكَفُر ِذيَن 

َّ
7.  )َزَعَم ال

 که هرگز برانفیخته نمی شوند	 کافر شدند، پنداشتند  که  کسانی   أ. 

 که هرگز ]راامبرانی[ برانفیخته نشده اند	 کافر شدند، پنداشتند  که  کسانی  	ب. 

 که بعثتی وجود ندارد	 کافر شدند، می پندارند  که  کسانی  	ج. 

) ُتْ
ْ
ا َعِمل ُؤّنَ ِبَ ُتَنّبَ

َ
َّ ل ُ

ُتْبَعُثَّ ث
َ
ّبِ ل  َو َر

َ
 َبیل

ْ
8.  )ُقل

	 گاهتان می کند به آنچه انجام می دادید	  أ. بفو: آری و رروردگارم قطعًا شما را برانفیخته می کند و سپس قطعًا آ

	 گاه می شوید به آنچه انجام دادید	 	ب. بفو: آری، به رروردگارم سوگند! قطعًا برانفیخته می شوید و سپس قطعًا آ

 گاهید به آنچه انجام می دادید	 	ج. بفو: آری، به خدا قسم! قطعًا برانفیخته می شوید و سپس قطعًا آ

 اهَّلل َيِسيٌر(
َ

9.  )َو َذِلَك َعیل

 که خداوند آسان می کند	  أ. و آن چیزی است 

 	ب. و آنچه برای خداست، آسان است	

 	ج. و آن بر خداوند، آسان است	

ر قابل چاپ
غی
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مصدر1
جامد و مشتق %

دسته دوم: مشتقاتدسته اول: جامدات

ك
ُّ

فران، ُملك، َتعلیم، َتَمل
ُ

َر، َیمِلُکوَنمصدر )اصلی(: َرحَمة، َحمد، ِعلم، غ
َ

ف
َ

ُموا، غ
َ

مشتقات فعلی: َيرَحُم، ِاعل

فور، ماِلك، َمغِفَرةغیر مصدر: ناس، َرّب، َيوم، أرض و انواع حروف
َ

مشتقات اسمی: َرحمان، َحمید، َعاِلم، غ

کلمات دسته اول از کلمه دیفری گرفته نشده ؛ بلکه مستقیم از حروف الفبا ساخته شده اند. به این کلمات، جامد می گویام 
که خود به دو دســته تقســیم می شــوند. قســم اوِل جامدات، مصادر )اصلی( هســتند که ســایر کلمات مشــتق از آن ها گرفته 

گرفته نمی شود. کلمه ای از آن ها  که  می شود و قسم دوِم جامدات، غیر مصدرند 
که مشتق از مصدر هستند، مشَتق می گویام. مشتقات بر دو قسم اند؛ قسم اول، افعال و قسم دیفر، اسامی  به دسته دوم 
مشتق اند که عبارت اند از: »اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، صفت مشّبهه، اسم تفضیل، اسم زمان، اسم مکان، اسم 

آلت و مصادر فرعی.«2
گرفته شده، »مشتق« می گويیم� که از مصدر  کلمه ای  گرفته نشده، جامد و به  که از مصدر  کلمه ای  به 

بــر مبنــای جــدول فوق، چهار نوع کلمه داریم که از این میان، جامدات غیرمصدری، بحث خاصی ندارند و برای فهم آن ها 
به لغتنامه مراجعه می کنیم. با انواع فعل و تغیارات آن نیز در گذشــته آشــنا شــدیم. در درس های راش رو به مصدر و اسامی 

مشتق می رردازیم.

تعریف مصدر %
که در گذشته با تعریف آن آشنا شدیم: مصدر، اسمی است 

کار یا حالتی ـــ بدون زمان ـــ دللت دارد، »مصدر« می گويیم� که بر واقع شدن  به اسمی 

فران= بخشیدن« است.3 درباره فعل و مصدر به موارد زیر 
ُ

( )زمر: 53( مصدر فعِل َیغِفُر، »غ
ً
ُنوَب َجيعا

ُ
ِإّنَ اهَّلل َيْغِفُر الّذ در آیه )

توجه کنید:

ح خواهند شد. 1. از این درس تا پایان کتاب، مباحث مربوط به اسم مطر
ح شده است:1. اشتقاق، شامل تمام کلمات است و اختصاص به اسم متصرف ندارد؛ 2. جامدات  2. برای استاد: برای ساده سازی، این درس با فروض زیر مطر
از حروف الفبا مشــتق شــده و اشــتقاق جامد از جامد )مانند ُحَســین از َحَســن( وجود ندارد؛ 3. مصادر )اصلی( مجرد و مزید از حروف الفبا گرفته شده و افعال 

مجرد و مزید نیز از مصادر خودشان مشتق شده اند )مطابق نظر بصریان؛ ر.ک: صرف ساده، ص 151(. 4. اسامی مشتق از مصدر گرفته شده اند، نه فعل.
3. در زبان فارسی از اضافه شدن حرف مصدر ساز »ن« به بن ماضی، مصدر ساخته می شود؛ مانند: »رفتن، گفتن، آمدن و شنیدن«.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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فران، فقط بر اصِل بخشیدن داللت دارد.
ُ

مصدر، برخالف فعل، بر زمان داللت ندارد؛ َیغِفُر، بر حال و آینده و غ  .1
گرفتـن فاعـل آن )اهَّلل( محقق  ـــ فاعـل مشـخصی نـدارد؛ َیغِفـُر فعـل اسـت و بـدون در نظر  ـــ برخـالف فعـلـ  مصـدرـ   .2

فـران، نیـازی بـه تصـور فاعـل نیسـت.
ُ

نمی شـود؛ امـا هنـفام تصـور غ
کلمـات مشـتق، از مصـدر سـاخته می شـوند؛ ازایـن رو بـه مصـدر،  لغـت َمصـَدر بـه معنـای »محـل صـدور« اسـت و   .3

گرفتـه می شـود.1 کالم« نیـز می گوینـد. مصـدر نیـز از حـروف الفبـا  »اصـل 

مصدر اصلی %
ع مصـدر اصلـی و مصـدر  پـس از آشـنایی بـا مفهـوم مصـدر، بـه معرفـی لفـظ و سـاختار مصـدر می رردازیـم. مصـدر بـه دو نـو
کلمـه ای  گرفتـه شـده و مصـدر فرعـی،  کـه مشـتقات اسـمی و فعلـی از آن  فرعـی تقسـیم می شـود، مصـدر اصلـی همـان اسـت 

کـه معنـای مشـابه مصـدر اصلـی دارد؛ امـا اسـم یـا فعلـی از آن سـاخته نمی شـود. اسـت 
مصـدر اصلـی نیـز بـر دو قسـم اسـت؛ مصـدر )اصلـی( فعل مجـّرد و مصـدر )اصلی( فعل مزید. شـیوه یافتن مصـدر اصلی را در 

ح می کنیم. قالـب یـک سـؤال و جواب مطـر
کنید. سؤال: مصدر )اصلی( افعال مشخص شده، در آیات زیر را بیان 

ِ َو رَُسوِلِ  )تغابن: 8( ب.فَٓاِمُنواْ بِاللَّ ّمِّينَِي رَُسوًل )جمعة: 2(   
ُ
ِي َبَعَث ِف اْل  أ.ُهَو الَّ

مصـدر افعـال ثالثـی مجـرد را توسـط لغتنامـه راـدا می کنیـم؛ بـرای مثـال، برای فعـل َبَعَث در یـک لغتنامه آمده اسـت: »اصل 
کـردن چیزی اسـت «؛2 ازایـن رو مصدر فعل ما، َبْعث اسـت. ـــ برانفیختـن یـا روانـه  َبْعـثـ 

کافـی اسـت  مصـدر افعـال ثالثـی مزیـد را از روی وزن مصدرشـان می سـازیم. آِمُنـوا فعـل امـر از بـاب »إفعـال« اسـت؛ ازایـن رو 
َمـان و پـس از تخفیـف همـزه، مصـدر إیَمـان سـاخته می شـود.

ْ
کـه می شـود: ِإأ حـروف اصلـی »أمـن« را بـه وزن »إفعـال« ببریـم 

مصدر میمی %
گرفتـه و بـه آن مصـدر میمـی می گویاـم.  کـه ابتـدای آن یـک میـم زائـده قـرار  یکـی از انـواع مصـادر فرعـی، مصـدری اسـت 
کیـد و مبالغـه آن بیشـتر از مصـدر اصلـی اسـت.2 سـاختار  کـه تأ معنـای مصـدر میمـی شـبیه مصـدر اصلـی اسـت بـا ایـن تفـاوت 

مصـدر میمـی بـه شـکل زیـر اسـت:
کـه معنـای آن شـبیه مصـدر ثالثـی مجـرد بـوده و وزن آن َمفَعل یا َمفِعل اسـت  مصـدر میمـی ثالثـی مجـرد: مصـدری اسـت 

َعة.
َ

کـه گاه یـک ة نیـز بـه آخـر آن اضافـه می شـود؛ ماننـد: َمحیـا، َمَمـات، َموِثق، َموِعَظـة، َمغِفـَرة و َمنف
فَران است.«

ُ
ُكْم )حدید: 21(: َمغِفَرة مصدر میمی و به معنای غ ّبِ »ساِبُقوا ِإل َمْغِفَرٍة ِمْن َر

مصـدر میمـی ثالثـی مزیـد: معنـای آن شـبیه معنـای مصـدر ثالثـی مزیـد بـوده و وزن آن هماننـد اسـم مفعـول ثالثـی مزیـد 
کـه مصـدر میمـی از بـاب إفعـال هسـتند. ج  اسـت؛ ماننـد ُمدَخـل و ُمخـَر

ـَرَج ِصـْدٍق )إسـراء: 80(؛ و بفـو رروردگار من، مرا وارد کن، وارد کردن درسـت  ْخِرْجـِن ُمْ
َ
 ِصـْدٍق َو أ

َ
ـِن ُمْدَخـل

ْ
ْدِخل

َ
ّبِ أ »َو ُقـل ّرَ

و مرا بیرون آر، بیرون آوردن درسـت.«

2. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 1، ص 287. 1. صرف ساده، ص 70.     
ْيِه َمَتاِب( )رعد: 30( بر نهایت و 

َ
ُت َو ِإل

ْ
ل
َ
ْيِه َتَوّك

َ
َعل 3. برای استاد: مصدر میمی در بسیاری مواقع، بر نهایت و غایت داللت دارد؛ برای مثال »َمتاب« در آیه شریف )

غایت »َتوَبة« داللت دارد. )ر.ک: معانی األبنیة فی العربیة، ص 31(

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
کنید. جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل   .1

َحٌد )توحید: 1(
َ
ُ أ قُْل ُهَو اللَّ  أ. 

لَْم يَِلْ َو لَْم يُودَلْ )توحید: 3(  ب. 
َحٌد )توحید: 4(

َ
ُ ُكُفًوا أ َو لَْم يَُكْن لَّ  ج. 

ْمرِهِْم )تغابن: 5(
َ
ِيَن َكَفُروا ِمن َقبُْل فََذاقُوا َوَباَل أ  الَّ

ُ
تُِكْم َنَبأ

ْ
لَْم يَأ

َ
أ  د. 

ُ )تغابن: 6( َّوا َو اْسَتْغيَن اللَّ بََرٌ َيْهُدوَنَنا فََكَفُروا َو تََول
َ
تِيِهْم رُُسلُُهم بِاْلَّيَِناِت َفَقالُوا أ

ْ
نَُّه َكنَت تَّأ

َ
َذلَِك بِأ  ه. 

ن لَّن ُيبَْعُثوا قُْل بيََل َوَرّبِ تَلُبَْعُثَّ ُثمَّ تَلُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم )تغابن: 7(
َ
ِيَن َكَفُروا أ زََعَم الَّ  و. 

اولیهنوعصبابریشهفعلش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

1
ْ

ل
ُ

ــ َیفُعُلقولق ُقْلجزمَتُقوُلاعالل1 َتقُوُلامر7َفَعَلـ 

ــ َیفِعُلولدَیِلْد2 ع1َفَعَلـ  َیِلْدجزمَیِلُداعاللَیْوِلُدمضار

ْد3
َ
عولدُیول مضار

کونَیُکن4

ِت5
ْ
ــ َیفِعُلَیأ جزماعالل1َفَعَلـ 

ُروا6
َ

ماضی     ـــ َیفُعُلَکف

وا7
ُ

اق
َ

ــ َیفُعُلذوقذ َفَعَلـ 

ِتی8
ْ
عَتأ مضار

وا9
ُ
ال

َ
ق

ــ َیفِعُلَیْهُدوَن10 اعاللَفَعَلـ 

وا11
َّ
لَتَول ماضیَتَفّعُ

کدام فعل به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود؟ ................................................................................................................  با توجه به آیات درس،   .2
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید............................................  با توجه به آیات درس، افعال معتّل را مشخص و نوع اعالل آن ها )سکون، قلب و حذف( را بیان   .3
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ،»
ْ

ول
ُ

« را َمجزوم می کنیم که می شود: »َتق ُ
ول

ُ
استثناًء در این فعل، ابتدا تغیار لفظی )اعالل( و سپس تغیار معنایی )جزم( انجام می شود. در قاعده امر، ابتدا »َتق  .1

« به دســت می آید. ْ
ل

ُ
« ســاخته می شــود، برای ســاخت امر از آن، حذف حرف اول کافی اســت؛ درنتیجه »ق ْ

ل
ُ

کنین، حرف عّله حذف و »َتق به علت التقاء ســا

ر قابل چاپ
غی
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مصدر افعال مشخص شده را بنویسید )در ثالثی مجرد و افعال دارای تغیارات لفظی، از استاد خود کمک بفیرید(.  .4
َذلَِك فَْضُل الّل يُْؤتِيهِ َمن يََشاء )جمعة: 4(  أ. 

رِْض )تغابن: 1(
َ
َماَواِت َوَما ِف اْل ِ َما ِف السَّ يَُسّبُِح لِلَّ  ب. 

ْحَسَن ُصَوَرُكْم ِإَوَلْهِ الَْمِصُي )تغابن: 3(
َ
َرُكْم فَأ رَْض بِاْلَّقِ َو َصوَّ

َ
َماَواِت َو اْل َخلََق السَّ  ج. 

ُدورِ )تغابن: 4( وَن َو َما ُتْعلُِنوَن َو الّل َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ رِْض َو َيْعلَُم َما تُِرُّ
َ
َماَواِت َو اْل َيْعلَُم َما ِف السَّ  د. 

ُ )تغابن: 6( َّوا وَّ اْسَتْغيَن اللَّ بََرٌ َيْهُدوَنَنا فََكَفُروا َو تََول
َ
تِيِهْم رُُسلُُهم بِاْلَّيَِناِت َفَقالُوا أ

ْ
نَُّه َكنَت تَّأ

َ
َذلَِك بِأ  ه. 

ن لَّن ُيبَْعُثوا قُْل بيََل َوَرّبِ تَلُبَْعُثَّ ُثمَّ تَلُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم َوَذلَِك َعَ الّل يَِسٌي )تغابن: 7(
َ
ِيَن َكَفُروا أ زََعَم الَّ  و. 

مصدرتغییر لفظیمصدر اصلیبابریشهفعلش

َتایإفعالأتیُیْؤِتي1
ْ
ــ اعاللِإأ ِایتاءتخفیف همزهـ 

ُح2 ُیَسّبِ

َق3
َ
ــ َیفُعُلَخل َخْلقَفَعَلـ 

َر4 َصّوَ

ْحَسَن5
َ
أ

وَن6 ُتِسّرُ

ُتْعِلُنوَن7

ِتي8
ْ
أ

َ
ّت

وا9
َّ
َتَول

ُیْبَعُثوا10

ُؤّن11َ ُتَنّبَ

گزینه درباره ُيبَعُثوا صحیح است؟  کدام  ن ُيْبَعُثوا( )تغابن: 7( 
َّ
ن ل

َ
وا أ َكَفُر ِذيَن 

َّ
َزَعَم ال با توجه به آیه شریف )  .5

	 	ب. فعل منصوب و عامل نصب آن »أن« است.	 	  أ. فعل منصوب و عامل نصب آن »َلن« است.	

 	ج. فعل مجزوم و عامل جزم آن »َلن« است.	

کار رفته است )امتیازی(؟  ذُکُروا به 
ُ
گزینه های زیر، مصدر فعل ا کدام یک از  در   .6

	 ْكَرٰی(  )اعلٰی: 9(	 َفَعِت الّذِ
َ
ْر ِإن ّن َفَذّكِ 	ب. ) 	 ْذِكَرِة ُمْعِرضنَي( )مّدثر: 49(	 ْم َعِن الّتَ ُ ا لَ

َ
ف  أ. )

 ْنیٰث(  )لیل: 3(	
ُ
َكَر َو اْل

َ
َق الّذ

َ
َو ما َخل 	ج. )

ر قابل چاپ
غی
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آشنا %

9� َصاِلح ]صلح[: صالح، شایسته.

جدید %

 ]نــزل[: }ماضی، 1 إفعال{، فرو فرســتاد، 
َ

نــَزل
َ
8� أ

نــَزَل{، 
َ
ْنَزلنــا ]نزل[: }ماضــی، 14 أ

َ
کــرد أ نــازل 

گاه. َخِبیر ]خبر[: باخبر، آ

9� َجَمــَع ]جمع[: }ماضی، 1 َفَعَل ـــ َیفَعُل{، جمع 

ع، 1 َجَمَع{ َجْمع  کــرد َیْجَمــُع ]جمع[: }مضــار

]جمع[: جمع کردن، جمع آوری َتَغاُبن ]غبن[: 

 ]عمل[: 
ُ

ع، 1 آَمَن{ َیْعَمل خســارت دیــدن، زیان دیدن آَمَن ]أمــن[: }ماضی، 1 إفعال{، ایمان آورد ُيْؤِمُن ]أمن[: }مضــار

گناه  َئة ]سوأ[: )کار( بد،  َر{ َعْن: از َسّیِ
َ

َکّف ع، 1  ُر ]کفر[: }مضار ِ
ّ

َر ]کفر[: }ماضی، 1 تفعیل{، روشاند ُیَکف
َّ

ع، 1 َعِمَل{ َکف }مضار

َئة َخاِلد ]خلد[: جاودانه، ماندگار َخاِلِديَن ]خلد[: ج.س َخاِلد َيوُم الَجمع: }یکی از نام های  َئات ]سوأ[: ج. س َسّیِ َسّیِ

روز قیامت{، روز جمع آوری َيوُم الَتغاُبن: }یکی از نام های روز قیامت{، روز )درک( خسارت دیدن.

ْصَحــاب ]صحب[: ج.م 
َ
ِئــَك: }اســم اشــاره متوســط )دور( بــه جمع{، آن هــا َصاِحب1 ]صحــب[: مالزم، یــار، رفیق أ

َ
ول

ُ
10� أ

َصاِحب، اهل َنار ]نور[: آتش.

گفته می شود. در فارسی »صاحب« غالبًا به معنای  که مالزم آن شیء است »َصاِحب«  1. »َصاِحب« در اصل به معنای »مالزم« است و به مالک شیء، از آن نظر 
کار می رود. )ر.ک: مفردات، ص 475( »مالک« به 

غاُبن
َّ

ُسورة الت

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٞ  نَزنۡلَاۚ وَٱللَّ
َ
ِٓي أ ِ َورَُسوِلِۦ وَٱنلُّورِ ٱلَّ اِمُنواْ بِٱللَّ َف َٔ

 ِ ٨ يَوَۡم َيَۡمُعُكۡم ِلَوِۡم ٱۡلَۡمِعۖ َذٰلَِك يَوُۡم ٱتلََّغابُِنۗ َوَمن يُۡؤِمۢن بِٱللَّ
ٰٖت َتۡرِي ِمن  اتِهِۦ َوُيۡدِخۡلُه َجنَّ َوَيۡعَمۡل َصٰلِٗحا يَُكّفِۡر َعۡنُه َسّيِ َٔ
بَٗداۚ َذٰلِــَك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم ٩ 

َ
أ يَن فِيَهآ  نَۡهٰــُر َخِٰلِ

َ
َتۡتَِها ٱۡل

ۡصَحُٰب ٱنلَّارِ 
َ
ْوَلٰٓئِــَك أ

ُ
بُــواْ أَِبَيٰتَِنآ أ ِيــَن َكَفُرواْ َوَكذَّ َوٱلَّ

ِصيَبٍة َصاَب ِمن مُّ
َ
َخِٰلِيَن فِيَهاۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصُي ١٠ َمآ أ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
گاه« است؟  گزینه معنای »آ کدام   .1

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. َبصیر	 	  أ. َخبیر	

گزینه ترجمه َیجَمُع است؟  کدام   ، َيوَم َيَمُعُكم ِلَيوِم اَلمِع( در آیه )  .2

 	ج. جمع می شود	 	 	ب. جمع می کند	 	  أ. جمع می شوید	

گزینه ترجمه، َتغاُبن است؟  کدام   .3

 	ج. زیان دیدن	 	 	ب. محروم شدن	 	  أ. فریب خوردن	

ر است؟  ّ
گزینه ترجمه ُیَکِف کدام   ، ئاِتِه( ر َعنُه َسِيّ ... ُيَكِفّ در آیه )  .4

 	ج. می روشاند	 	 	ب. کفر می ورزد	 	  أ. تکفیر می کند	

گزینه ترجمه، َخاِلد است؟  کدام   .5

 	ج. ازلی	 	 	ب. جاودانه	 	  أ. جاودانفی	

گزینه، معنای »آن ها« است؟  کدام   .6

 	ج. هؤالءِ	 	 	ب. ُهناِلكَ	 	  أ. ُاولِئكَ	

گزینه از نام های قیامت در قرآن است؟  کدام   .7

 گزینه	 	ج. هر دو  	 غاُبن	 	ب. َیوم الّتَ 	  أ. َیوم الَجمع	

کلمات متضاد هستند؟  گزینه،  کدام  در   .8

 گزینه	 	ج. هر دو  	 ر	 	ب. ُیؤِمن / ُیَکِفّ 	  أ. َخیر / َشرّ	

ئة است؟  کلمه َسِیّ گزینه ریشه  کدام   .9

 	ج. س ی ء	 	 	ب. س ا ء	 	  أ. س و ء	

ب . تمرین عبارت %
َنا(

ْ
نَزل

َ
ِذی أ

َّ
وِر ال َفآِمُنوا ِباهَّلِل َو َرُسوِلِه َو الّنُ (   .1

	 	  أ. پس ایمان آوردند به خدا و رسولش و نوری که ]خدا[ فرو فرستاد		

 	 ب. پس ایمان بیاورید به خدا و رسولش و نور ]حقیقی[ چیزی است که ]ما[ فرو فرستادیم	

 	 ج. پس ایمان بیاورید به خدا و رسولش و نوری که فرو فرستادیم	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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وَن َخِبيٌر(
ُ
ا َتْعَمل َو اهَّلل ِبَ (   .2

	 گاه است	 گاه است				ب. و خداوند به آنچه انجام می دهید، آ  أ. و خداوند به آنچه می دانید، آ

 	 گاه است 		 	ج. و سوگند به خداوند، ]که[ به آنچه انجام می دهید، آ

ْمِع( َ َمُعُكْم ِلَيْوِم الْ َيْوَم َيْ (   .3

	 	ب. روزی که جمع می شوید در روز جمع آوری	 	 کرد شما را در روز ]قیامت[ همفی	  أ. امروز جمع 

 	ج. روزی که جمع می کند شما را برای روز جمع آوری	

َغاُبِن( َذِلَك َيْوُم الّتَ (   .4

	 	ب. این روز، هنفام زیان کردن است	 	  أ. آن، روِز ]درک[ خسارت دیدن است	

 	ج. آن روز، هنفام غم و اندوه است	

اٍت( ُه َجّنَ
ْ
َئاِتِه َو ُيْدِخل ْر َعْنُه َسّيِ ا ُيَكّفِ  َصاحِلً

ْ
َمن ُيْؤِمن ِباهَّلِل َو َيْعَمل (   .5

   أ. کیست که ایمان بیاورد به خدا و ]عمل[ شایسته انجام دهد تا گناهانش از او روشانده شود و داخل در بهشت هایی شود؟  

  ب. کسی که ایمان آورد به خدا و ]عمل[ شایسته انجام دهد، ]خدا[ می روشاند از او بدی هایش را و وارد می کند او را در بهشت هایی

  ج. کسی که ایمان بیاورد به خدا و ]عمل[ شایسته انجام دهد، بدی هایش را روشانده است و او داخل در بهشت هایی می شود 

َبًدا(
َ
اُر َخاِلِديَن ِفهَيا أ ْنَ

َ
ا اْل ِتَ ْ َ

ِری ِمن ت ْ َ
اٍت ت َجّنَ (   .6

  أ. بهشت هایی که جاری است از زیر رودها، ]آنان[ جاودانه در آن اند همیشه	

	 	 	ب. بهشت هایی که جاری است از زیر آن، رودها، ]آنان[ جاودانفان در آن اند همیشه	

 ج. بهشت هایی که جاری است از زیر آن، رودها و همیشه ماندگار است	

اِر( ْصَحاُب الّنَ
َ
ِئَك أ

َ
ْول

ُ
ُبوا ِبآَياِتَنا أ

َ
وا َوَكّذ َكَفُر ِذيَن 

َّ
َو ال (   .7

 کافر شدند و تکذیب کردند نشانه های ما را، آنان اهل آتش اند	  أ. و کسانی که 

	 	 	ب. و کسانی که ناسپاسی کردند و دروغ بستند به نشانه های ما، یاران آتش اند	

 ج. و کسانی که کافرند، تکذیب کردند نشانه های ما را، آن ها مالکان جهّنم هستند	

ِصيُر( اِر َخاِلِديَن ِفهيا َو ِبْئَس امْلَ ْصَحاُب الّنَ
َ
ِئَك أ

َ
ْول

ُ
أ (   .8

  أ. آنان اهل آتش اند، جاودانفان در آن اند و چه بد فرجامی!	

 	ب. آنان اهل جهنم هستند، جاودانه در آن اند و بسیار بد بازگشت کردند!	

 	ج. آنان یاران آتِش ابدی هستند و چه بد بازگشتفاهی!	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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اسم فاعل، مفعول، مبالغه و صفت مشّبهه

اسم فاِعل و اوزان آن %

ق= تصدیق کننده« و »ُمؤِمن= باایمان«. کنید: »َعاِبد= عبادت کننده«، »َعاِلم= دانا«، »ُمَصّدِ کلمات توجه  به این 

کاِر ِعَباَدة و َتصديق و همچنین عاِلم و ُمؤِمن افراِد داراِی حالت ِعلم و إیَمان اند. ق انجام دهنده  َعاِبد و ُمَصّدِ

کار یا حالتی( در زمان خاصی دارد. که فعل، معنای مستقلی )واقع شدن  آموختیم 

کند، اسم فاعل می گويیم� که بر فاعل دللت  کار یا دارنده آن حالت، فاِعل و به اسمی  به انجام دهنده آن 

اِعل است؛ برای مثال، اسم فاعل ثالثی مجرد از ریشه »عبد«، عاِبد است.
َ
اسم فاعل از فعل ثالثی مجرد: بر وزن ف

ع، میم مضموم )ُمـ( گذاشــته و حرف ماقبــل آِخر را  اســم فاعــل از فعــل ثالثــی مزیــد: جای حرف نخســِت صیغه اول مضــار

مکسور می کنیم.

اسم مفعول و اوزان آن %

وم= دانسته شده«،»ُمکَرم= گرامی داشته شده« و »ُمسَتضَعف= ضعیف 
ُ

به این کلمات توجه کنید: »َمسُتور= پنهان شده«،»َمعل
شمرده شده«.1

وم چیزی اســت که مورد »ِعلم= دانســتن« قرار گرفته و 
ُ

َمســُتور چیزی اســت که »ِســتر= پنهان کردن« بر آن واقع شــده و َمعل

گرامی داشتن« و مسَتضَعف مورد »ِاسِتضَعاف= ضعیف شمردن« است. کرام=  همچنین ُمکَرم مورد »إ

کند، اسم َمفعول می گويیم� که بر مفعول دللت  که فعل بر آن واقع شود، َمفُعول و به اسمی  به چیزی 

وم است.
ُ

اسم مفعول از فعل ثالثی مجرد: بر وزن َمفُعول است؛ برای مثال، اسم مفعول ثالثی مجرد از ریشه »علم«، َمعل

ع، میم مضموم )ُمـ( گذاشــته، حــرف ماقبل آخر را  اســم مفعــول از فعــل ثالثــی مزید: جای حرف نخســِت صیغه اول مضار

مفتوح می کنیم. در جدول زیر اوزان اسم فاعل و مفعول ابواب مزید به همراه مثال قرآنی آمده است:

1. برای استاد: فالمستضَعف هو اّلذي ُیجَعل َضعیًفا. )ر.ک: التحقیق، ج 7، ص 31(

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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مثال قرآنیاسم مفعولمثال قرآنیاسم فاعلص 1 مضارعباب

ُمکَرم= گرامی داشته شدهُمفَعلُمؤِمن= فرد باایمانُمفِعلُیفِعُلِإفعال

ُلَتفعیل لُیَفّعِ ق= تصدیق کنندهُمَفّعِ لُمَصّدِ کیزه شدهُمَفّعَ ر= پا ُمَطّهَ

ُمباَرک= برکت یافتهُمفاَعلُمجاِهد= جهادکنندهُمفاِعلُیفاِعُلُمفاَعَلة

ُمسَتَطر= نوشته شدهُمفَتَعلُمقَتِرف= کسب کنندهُمفَتِعلَیفَتِعُلِافِتعال

ِعر= ریشه کن شدهُمنَفِعلَینَفِعُلِانِفعال
َ

نداردُمنَفَعلُمنق

ل ُلَتَفّعُ لَیَتَفّعَ ل= توکل کنندهُمَتَفّعِ لُمَتَوّکِ نداردُمَتَفّعَ

ندارد1ُمَتفاَعلُمَتشاِبه= شبیه به همُمَتفاِعلَیَتفاَعُلَتفاُعل

ُمسَتضَعف= ضعیف شدهُمسَتفَعلُمسَتهِزء=مسخره کنندهُمسَتفِعلَیسَتفِعُلِاسِتفعال

توجه: حرکت حرف آخر اسم فاعل و مفعول با توجه به نقش آن ها در جمله مشخص می شود1، ازاین رو پس از ساخت اسم 

ع، حرکت آخــر را حذف می کنیم؛ برای مثال حرکت ضّمه فعل ُيؤِمُن در اســم فاعل ُمؤِمن  فاعــل یــا مفعــول مزید از فعل مضار

حذف می شود.

اسم مبالغه و اوزان آن %

اِفر 
َ

کار می رود؛ برای مثال، غ کثرت در معنای اسم فاعل به  »اسم مبالغه« یا »مبالغۀ اسِم فاعل« برای نشان دادن مبالغه و 

اِفر داللت دارد، 
َ

کید و مبالغه، بر معنای غ که با تأ ار= بســیار آمرزنده« 
ّ

ف
َ

کلمه »غ اســم فاعل و به معنای »آمرزنده« اســت. به 

اسم مبالغه می گویام.

که بر مبالغه در معنای اسم فاعل دللت دارد، اسم مبالغه می گويیم� به اسمی 

ار 
ّ

ف
َ

کار می رود، نه اسم فاعل مزید؛ برای مثال غ کید و مبالغه در معنای اسم فاعل مجّرد به  توجه: اسم مبالغه غالبًا برای تأ

مبالغــه غاِفر اســت نه مبالغه »ُمســَتغِفر= اســتغفار کننــده، طالب غفران«. برخی اوزان اســم مبالغه به همراه مثــال قرآنی، در 
جدول زیر آمده اند:3

1. یادآوری: ر.ک: به زبان قرآن درس اول.
کار نرفته است. 2. برای استاد: ابواب »انفعال، َتفّعل و تفاعل« غالبًا الزم اند و در قرآن کریم، اسم مفعول این ابواب به 

3. برای استاد: اوزان مختلف اسم مبالغه )و سایر اسامی مشتق( تفاوت های دقیقی در معنا دارند که از سطح این کتاب فراتر است، همان طور که ابو هالل عسکری 
گفته: »فاما في لغة واحدة فمحال أن یختلف اللفظان و المعني واحد کما ظن کثیر من النحویان و اللغویان .« )الفروق فی اللغة، ص 15(

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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مثال قرآنیوزن اسم مبالغه

ة(
َ
ال ّعَ

َ
ال )ف ّعَ

َ
اس= بسیارپنهان شوندهف

َ
ار= بسیار آمرزنده، َخّن

ّ
ف

َ
غ

ُعول
َ

فور=بسیار آمرزنده، َصُبور=بسیارصبرکنندهف
َ

غ

ول ّعُ
ُ

کف س، بسیارپا
َ

وس1= بسیار مقّد
ُ

ّد
ُ
ق

یل يق= بسیارراستفوِفّعِ ِصّدِ

يق به معنای »بســیار  ســؤال: مبالغــه در معنــای اســم فاعــل به چه معناســت؟ برای مثــال َصاِدق بــه معنای راســتفو و ِصّدِ

که دروغ نمی گوید و ظاهرًا تفاوتی بین معنای واقعی آن ها وجود ندارد. کلمه به معنای کسی است  راستفو« است. هر دو 

جواب: معنای اسم فاعل و اسم مبالغه با هم تفاوت دارند و نمی توان گفت تنها تفاوت آن ها در لفظ »بسیار« است؛ هرچند 

يق به کسی گفته می شــود2 که هم اعتقاداتش راست  تشــخیص این تفاوت معنایی همیشــه آســان نیســت؛ برای مثال ِصّدِ

گفتارش باشد؛ یعنی در اعتقاد و قول و فعل صادق باشد. گفتارش و هم رفتارش مطابق اعتقادات و  باشد و هم 

صفت مشّبهه و اوزان آن %
کَرام« و »َکريم: صفت مشــّبهه از َکَراَمة« توجه کنید. ُمکِرم به کســی گفته می شــود  بــه تفــاوت دو کلمــه »ُمکِرم: اســم فاعل از إ

کرام می کند؛ اما َکريم  ، یعنی: االن فقیری آمده و زید دارد بــه او ا ً
قیرا

َ
کــردن« از او ســر می زند؛ مثال جمله َزیٌد ُمکــِرٌم ف کــرام  کــه »ا

َکريٌم، یعنی علی به قدری اهل بخشش است که  به کســی گفته می شــود که صفت کرامت در او ثابت شــده؛ مثال جمله َعلّیٌ 

کرامت در علی ملکه و ثابت اســت و هرجا شــرایطش مهیا شــود او کرامت می کند؛ ازاین رو لزومی ندارد هنفامی که جمله َعلّیٌ 

کار دیفری باشد. گفته می شود، علی در حال عطا و بخشش باشد و ممکن است مشغول  َکريٌم 

اصطالحًا به َکريم، صفت مشّبهه )صفتی که معنای آن شبیه اسم فاعل است( می گویام.
که بر ارتباط ثابت با فعل دللت دارد، »صفت مشّبهه« می گويیم�3 به اسمی 

صفت مشّبهه وزن های متنوعی دارد، برخی از اوزان صفت مشّبهه فعل مجّرد4، به همراه مثال در جدول زیر آمده است5.

گرفته )ص 143(؛ اما الجدول آن را صفت مشّبهه می داند. )ج 28، ص 211( کلمه را اسم مبالغه  1. برای استاد: جامع الدروس این 
یق:... و قیل: بل لمن صدق بقوله و اعتقاده و حّقق صدقه بفعله. )مفردات، ص 479( 2. برای استاد: الصّدِ

3. اسم فاعل و اسم مفعول مشمول این تعریف نیستند.
4. بیشتر بدانیم: صفت مشّبهه فعل مزید، بر وزن اسم فاعل آن است و فقط در معنا با یکدیفر متفاوت اند.

ک های دیفری  5. برای اســتاد: رویکرد این درس، تفکیک اســامی مشــتق براســاس اوزان آن هاست؛ این شیوه، غالبی بوده و برای تشخیص دقیق باید به مال
همچون الزم یا متعدی بودن، معلوم یا مجهول بودن، استعمال اسم فاعل، اراده معنای ثبوت یا حدوث و... باید توجه کرد.

که معنای مفعولی )هم معنای ُمرَسل( دارد و نمی تواند مبالغه در اسم فاعل واقع  برای مثال »َرسول« بر وزن »َفُعول«، صفت مشّبهه است نه اسم مبالغه؛ چرا  
کاربرد دارد یا »َحِدید« بر وزن »َفعیل« اسم جامد است نه صفت مشّبهه. شود یا »َسمیع« بر وزن »َفعیل«، اسم مبالغه است؛ زیرا وزن فاعل آن )َساِمع( 

ر قابل چاپ
غی
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هه مثالوزن صفت ُمشّبَ

ِعیل
َ

َحکیم= باحکمت، َعظیم= بزرگ، َبصیر= بیناف

ِعل
َ

َمِلک= فرمانروا، صاحب ُملکف

َعل
َ

َحَسن= نیکوف

ة(
َ
یِعل

َ
یِعل )ف

َ
ت= مردهف ن= روشن، َمّیِ ک، َبّیِ ب= پا َطّیِ

توجه: اســم فاعل، مفعول، مبالغه و صفت مشــّبهه، هریک دارای شــش صیغه اند که در گذشــته با روش ساخت آن ها آشنا 

شدیم؛ برای مثال شش صیغه اسم فاعل َعاِلم عبارت اند از: »َعاِلم، َعاِلماِن/ َعاِلَمیِن،...، َعاِلَمة،...«.

ر قابل چاپ
غی
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تمرین زبان قرآن
کنید. جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل   .1

نَزنْلَا َواللَّ بَِما َتْعَملُوَن َخبٌِي )تغابن: 8(
َ
ِي أ ِ َورَُسوِلِ َوانلُّورِ الَّ فَٓاِمُنوا بِاللَّ  أ. 

ِ َو َيْعَمْل َصاِلًا يَُكّفِْر َعنُْه َسّيَِئاتِهِ َو يُْدِخلُْه َجنَّاٍت  يَوَْم َيَْمُعُكْم ِلَوِْم اْلَْمِع َذلَِك يَوُْم اتلََّغابُِن َو َمن يُْؤِمن بِاللَّ  ب. 
نَْهاُر )تغابن: 9(

َ
َتْرِي ِمن َتْتَِها اْل

ْصَحاُب انلَّارِ )تغابن: 10(
َ
ْولَئَِك أ

ُ
بُوا بِٓايَاتَِنا أ ِيَن َكَفُروا َو َكذَّ َوالَّ  ج. 

اولیهنوعصبابریشهفعلش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

آِمُنوا1

َنا2
ْ
نَزل

َ
أ

وَن3
ُ
َتْعَمل

عُیْؤِمْن4 جزممضار

5
ْ

عَیْعَمل مضار

ْر6 ِ
ّ

تفعیلُیَکف

7
ْ

ُیْدِخل

َفَعَل-َیفِعُلَتْجِري8

ُبوا9
َّ

َکذ

با توجه به آیات سؤال قبل، علت جزم افعال را توضیح دهید...............................................................................................................................................................   .2

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

در جدول های زیر، صیغه های مختلف اسم خواسته شده را بنویسید.  .3
اسم فاعل باب »إفعال« از ریشه »أمن«.  أ. 

جمعمثنیمفرد

مذکر

مؤنث

ر قابل چاپ
غی
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 ب. اسم مفعول باب »َتفعیل« از ریشه »طهر«.

جمعمثنیمفرد

مذکر

مؤنث

  

کنید. کتاب )حمد تا تغابن( آمده است، جاهای خالی را تکمیل  در جدول زیر برخی از صفات مشّبهة و اسامی مبالغۀ   .4

معنامشّبهة/مبالغهوزنریشهاسمش

صاحب )همیشفی(مشّبهةَفاِعلملکَماِلک1

ة2
َ
اث

َّ
بسیار دمندهمبالغةَفّعاَلةنفثَنف

َمِلک3

اس4
َ
َخّن

وس5
ُ

ّد
ُ

ق

َعِزیز6

َحِکیم7

َعِظیم8

َکِثیر9

ِلیم10
َ
أ

َبة11 َطّیِ

ِریب12
َ

ق

َبِصیر131

َیِسیر14

ور16
ُ

ف
َ

غ

َحَسن17

َشُکور18

ح. )الجدول، ج 1، ص 207(. کرم أو مبالغة اسم الفاعل من باب فر 1. برای استاد: وزنه فعیل و هو إّما صفة مشّبهة باسم الفاعل من باب 

ر قابل چاپ
غی
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بخش چهارم: آیات یازدهم تا سیزدهم
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تـــغـــابـــن
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آشنا  %

11� ُمِصیَبة ]صوب[: مصیبت، آنچه )به انسان( 

ن ]أذن[: اذن، اجازه.
ْ

می رسد6 ِإذ

13� ُمْؤِمُنوَن ]أمن[: ج. س ُمؤِمن.

جدید %

َصــاَب ]صوب[: }ماضــی، 1 إفعال{، اصابت 
َ
11� أ

کرد، رسید.

ع[: }ماضــی، 1 إفعــال{، اطاعــت  طــاَع ]طــو
َ
12� أ

غ ]بلغ[: رساندن، تبلیغ.
َ

َما7: فقط َبال
َ
ی{ ِإّن

َ
یُتم ]ولی[: }ماضی، 9 َتَوّل

َّ
طاَع{ َتَول

َ
ع[: }امر، 9 أ ِطیُعوا ]طو

َ
کرد أ کرد، راروی 

 ]وکل[: }امر، 1 
ْ

ل
َ
کرد ِلَیَتــَوّک کرد، اعتمــاد  ــل{، توّکل   ]وکل[: }ماضی، 1 َتَفّعُ

َ
ل

َ
: به جــز، مفــر )اینکــه(، بلکــه، ولی َتــَوّک

َّ
13� ِإل

َل{.
َ

َتَوّک

ع ترجمه کنید. فعل »أَصاَب« را در این آیه به صورت مضار  .1
کید« می گویام. »ِمن« در این جا به معنای هیچ« است. اصطالحًا به آن، ِمن زائده برای تأ  .2

بیشتر بدانیم: این جمله دو گونه ترجمه می شود که حالت دوم صحیح است:  .3
•  حالت اول: فقط بر عهده رسول ما، رساندن آشکار ]راام وحی[ است: یعنی فقط بر عهده رسول ماست و نه بر عهده کس دیفری.  

•  حالت دوم: بر عهده رسول ما، فقط رساندن آشکار ]راام وحی[ است: تنها وظیفه رسول ما، رساندن آشکار است.  
ما« بر سر آن وارد می شود، لفظ »فقط« را بر سر قسمت پایانی جمله قرار می دهیم؛ مانند حالت دوم.

َ
در ترجمه جمالتی که »إّن  

4. »َعلٰی« در این جا به معنای بر عهده« است.
ل« به صورت جمع ترجمه شود.

َ
لَیَتَوّک

َ
5. »ف

6. »ُمِصیَبة« بیشتر در تلخی ها و گزندهایی که به انسان می رسد استعمال می شود.
« و حرف »َما« ی کاّفه. برای سهولت آن را یک کلمه در نظر گرفته ایم. ما« در حقیقت ترکیبی از دو کلمه است: حرف مشبهة بالفعل »إّنَ

َ
7. برای استاد: »إّن

غاُبن
َّ

ُسورة الت

ِصيَبٍة  َصاَب1 ِمن2 مُّ
َ
يــَن فِيَهاۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصُي ١٠ َمــآ أ َخِٰلِ

 ُ ۥۚ َوٱللَّ ِ َيۡهِد قَۡلَبــُه ِۗ َوَمــن يُۡؤِمــۢن بِــٱللَّ  بِــإِۡذِن ٱللَّ
إِلَّ

ِطيُعواْ ٱلرَُّســوَلۚ فَإِن 
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ٍء َعلِيٞم ١١ َوأ بِــُكّلِ َشۡ

 ُ لُۡمبنُِي ١٢ ٱللَّ ٱ ۡلََلٰــُغ  ٱ َرُســونِلَا   4 ٰ َعَ  3 نََّمــا ُۡتــۡم فَإِ تََولَّ
َها يُّ

َ
أ 5 ٱلُۡمۡؤِمُنــوَن ١٣ َيٰٓ ِ

ِ فَۡلَيَتَوكَّ َلٰــَه إِلَّ ُهــَوۚ َوَعَ ٱللَّ إِ َلٓ 

ر قابل چاپ
غی
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درس هجدهم164

تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
ل است؟ 

َ
گزینه ترجمه ِلَیَتَوّک کدام   ، ِل امُلؤِمنوَن(

َ
 اهَّلِل َفلَيَتَوّك

َ
َو َعیل در آیه )  .1

 	ج. باید توّکل کنند	 	 	ب. باید توّکل کند	 	  أ. توّکل کنید	

یُتم است؟ 
َّ
گزینه ترجمه َتَول ، کدام  ِبنُي( ُغ امْلُ

َ
َبل

ْ
 َرُسوِلَنا ال

َ
ا َعیل َ َ

ْيُتْ َفِإّن
َّ
 َفِإن َتَول

َ
ُسول ِطيُعوا الّرَ

َ
ِطيُعوا اهَّلَل َو أ

َ
أ در آیه )  .2

 	ج. روی گرداندید	 	 	ب. روی بفردانید	 	  أ. روی می آورید	

کنید« است؟  گزینه معنای »اطاعت  کدام   .3

 	ج. ُتِطیعونَ	 	 	ب. أِطیعوا	 	  أ. أَطاعوا	

گزینه ترجمه، َبالغ است؟  کدام   .4

 	ج. رساندن	 	 	ب. راام آور	 	  أ. راام	

گزینه معنای »فقط« است؟  کدام   .5

 ما	 َکأّنَ 	ج.  	 	ب. إنَّ	 	 ما	  أ. إّنَ

گزینه ترجمه َيهِد است؟  کدام   ، َو َمن ُيؤِمْن ِباهَّلِل َيِد َقلَبُه( در آیه )  .6

 	ج. هدایت بکند	 	 	ب. هدایت می کند	 	  أ. هدایت می شود	

کلمات هم خانواده هستند؟  گزینه  کدام  در   .7

 گزینه	 	ج. هر دو  	 یُتم / َوِلیّ	
َ
	ب. َتَوّل 	  أ. أصاَب / ُمصیَبة	

کلمه أطیُعوا است؟  گزینه ریشه  کدام   .8

 	ج. ط و ع	 	 	ب. ط ی ع	 	  أ. أ ط ع	

ب . تمرین عبارت %
 ِبِإْذِن اهَّلل(

َ
ِصيَبٍة ِإاّل َصاَب ِمن ّمُ

َ
َما أ (   .1

  أ. هرآنچه از بدی می رسد به اذن خداوند است.	

 	ب. نمی رسد هیچ مصیبتی مفر با اذن خداوند.	

 	ج. هیچ مصیبتی با اذن خداوند )به انسان( نمی رسد	

َبُه(
ْ
ِد َقل َو َمن ُيْؤِمن ِباهَّلِل َيْ (   .2

  أ. و کسی که ایمان بیاورد به خداوند، قلبش هدایت شده است	

	 	ب. و کسی که ایمان بیاورد به خداوند، )خدا( هدایت می کند قلبش را	

 ج. و کسی که ایمان می آورد به خداوند، )در حقیقت( قلبش او را هدایت کرده است	

ر قابل چاپ
غی
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)
َ

ُسول ِطيُعوا الّرَ
َ
ِطيُعوا اهَّلل َو أ

َ
َو أ (   .3

	 کنید رسول را	 کنید خدا را و اطاعت   أ. و اطاعت 

	 کردند رسول را	 کردند خدا را و اطاعت  ب. و اطاعت 

 	ج. رارو ]راستین[ خدا و رسول باشید.	

ِبنُي( ُغ امْلُ
َ

َبل
ْ
 َرُسوِلَنا ال

َ
ا َعیل َ َ

ْيُتْ َفِإّن
َّ
َفِإن َتَول (   .4

    گر والیت پذیر نباشید، قطعًا بر عهده رسول ما رساندن آشکار ]راام وحی[ است  أ. پس ا

     گر روی بفردانید، بر عهده رسول ما، فقط رساندن آشکار ]راام وحی[ است ب. پس ا

	 گر راروی کنید، پس فقط بر عهده رسول ما، رساندن آشکار ]راام وحی[ است	 	ج. پس ا

 ُهَو(
َ

َه ِإاّل
َ
اهَّلل اَل ِإل (   .5

  أ. خداوند معبودی ندارد و جز او نیست ]خدایی[	

 	ب. خداوند کسی است که معبود یفانه است	

 	ج. خداوند، نیست معبودی جز او	

ْؤِمُنوَن( ِل امْلُ
َ

َيَتَوّك
ْ
 اهَّلل َفل

َ
َو َعیل (   .6

  أ. و بر عهده خداوند، وکالت ]امور[ مؤمنان است	

 	ب. و بر خداوند است توکل بر مؤمنان	

 	ج. و مؤمنان باید بر خداوند توّکل کنند	

ر قابل چاپ
غی
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اسم تفضیل، زمان، مکان و آلت

اسم تفضیل و اوزان آن %
کنید: »علی دانا است.« »علی داناتر از حسین است.«  »علی داناترین فرد مدرسه است.« به این مثال ها توجه 

داناتــر« و »داناتریــن« بــرای بیــان برتــری دانایی علی، نســبت بــه یک فرد )حســین( یا چند فرد )افراد مدرســه( بــه کار رفته 

عَلم= 
َ
است. در عربی نیز برای بیان برتری از اسم تفضیل استفاده می کنیم؛ در آیات شریف زیر »َعاِلم= دانا«، اسم فاعل و »أ

داناترین« اسم تفضیل است.

هاَدِة )جمعة: 8(؛ »بازگردانده می شوید به سوی دانای نهان و آشکار.«
َ

َغْيِب َو الّش
ْ
وَن ِإل عاِلِ ال

ُ
ُتَرّد

وَن )ق: 45(؛ »ما داناتریم به آنچه می گویند.«
ُ
ُم ِبا َيُقول

َ
ْعل

َ
ُن أ ْ َ

ن
که به برتری یک صفت در چیزی نسبت به ساير )ين( دللت دارد، اسم تفضیل« می گويیم�1 به اسمی 

ٰی می آید. َ
عل

ُ
فَعل و اسم تفضیل مؤنث بر وزن ف

َ
اسم تفضیل مذکر بر وزن أ

مثال قرآنیوزن اسم تفضیل

فَعلمذّکر
َ
دنٰی2= نزدیک تر )ین(/پست تر )ین(أ

َ
ٰی= برتر )ین(، أ

َ
عل

َ
کَبر= بزرگ تر )ین(، أ

َ
أ

ٰی3مؤنث
َ
عل

ُ
ُکبرٰی= بزرگ تر )ین( ُعلَیا= برتر )ین(، ُدنَیا= نزدیک تر )ین(/پست تر )ین(ف

َشــّر= بدتر« به علت کاربرد فراوان، به صورت َخیر و َشــّر نوشــته می شوند؛ ازاین رو برای یافتن 
َ
خَیر= بهتر« و »أ

َ
توجه: کلمات »أ

کــه معنای تفضیلی منظور اســت یا مطلق؛ به  معنــای ایــن کلمــات باید بــه کاربرد آن ها در جمله توجه کرد و تشــخیص داد 

مثال های زیر توجه کنید:

ْمُه اهَّلُل )بقرة: 197(؛ »و آنچه از خوبی انجام می دهید، می داند آن را خداوند.«
َ
وا ِمْن َخْيٍر َيْعل

ُ
َو ما َتْفَعل

اِزِقنَي )جمعه: 11(؛ »و خداوند بهترین روزی دهندگان است.« َواهَّلُل َخْيُر الّرَ

بیشتر بدانیم: اسم تفضیل در زبان عربی، گاه معادل صفت تفضیل و گاه معادل صفت عالی در زبان فارسی است؛ برای مثال هنفامی اسم تفضیل محّلٰی   .1
ْسیٰن( )حشر: 24(: »نام های نیکوتر )نیکوترین نام ها( برای اوست.« ُ ْساُء الْ

َ ْ
ُه ال

َ
ل به »الـ« است، به صورت صفت عالی نیز ترجمه می شود؛ مانند )

»أدَنٰی« از مصدر »َدَناَءة ]دنی[«، معنای »پست تر« و از مصدر »ُدُنّو ]دنو[«، معنای »نزدیک تر« دارد. )ر.ک: قاموس قرآن؛ ج 2؛ ص 360(.  .2
عال« هم نوشته می شود.

ُ
گاهی به صورت »ف  .3

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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اسم زمان و مکان و اوزان آن ها %
کنید: به مثال های زیر توجه 

ِ َمْسِجٍد )اعراف: 31(= برگیرید زینت تان را نزد هرمسجدی )مکان سجده(.
ّ

ُكل يَنَتُكْم ِعْنَد  ُخُذوا ز
َفْجِر )قدر: 5(= تا زمان طلوع فجر.

ْ
ِع ال

َ
َحیّتَ َمْطل

کردن« داللت دارند. ع= زمان طلوع« بر زمان طلوع 
َ

کردن« و »َمطل »کلمات َمسِجد= محل سجده، بر مکان سجده 

که بر مکان وقوع فعل دللت دارد، اسم مکان  به اسمی 

که  بر زمان وقوع فعل دللت دارد، اسم زمان می گويیم� و به اسمی 

با توجه به تعریف، می توان برای افعال مجرد یا مزید، اسم مکان یا زمان ساخت. اوزان اسم مکان با اسم زمان یکسان است 

و برای تشــخیص اســم زمان از مکان باید به معنای آن ها توجه کرد. در جدول زیر، اوزان انواع اســم زمان و مکان به همراه 

مثال قرآنی آمده است.

مثال قرآنیوزنساخت از

فعل مجرد
َمرَصد= مکان دیده بانی، َملَجأ= مکان پناه، پناهفاهَمفَعل

َموِعد= زمان یا مکان وعدهَمفِعل

ٰی= )باب تفعیل( مکان نماز خواندن، ُمقام= )باب إفعال( مکان اقامتوزن اسم َمفعولفعل مزید
َّ

ُمَصل

همان طور که در جدول باال مشــاهده می کنید اســم زمان و مکان ممکن اســت از فعل ثالثی مجرد یا ثالثی مزید ساخته شود؛ 

ی داللت دارد. ِ
ّ

ٰی ـــ ُیَصل
َّ

ٰی بر مکان وقوع فعل َصل
َّ

برای مثال َموِعد بر زمان یا مکان وقوع فعل َوَعَد ـــ َیِعُد و ُمَصل

که آموختیم. توجه: شیوه ساخت مؤّنث و همچنین مثّنی و جمع در اسم زمان و مکان همان است 

لت و اوزان آن % اسم آ
تح= گشــودن« داللت دارد. اســم 

َ
اســمی اســت که بر ابزار و آلت انجام فعل داللت می کند؛ مانند »ِمفتاح= کلید« که بر آلت »ف

کار رفته است. کریم به  آلت معمواًل با وزن ِمفعال در قرآن 

که به آلت انجام فعل دللت می کند، اسم آلت می گويیم� به اسمی 

در جدول زیر، یکی از اوزان اسم آلت به همراه مثال های قرآنی آن آمده است.

مثال قرآنیوزن اسم آلت

ِمفعال

ِمصباح= چراغ )وسیله روشن کردن(

ِمکیال= رامانه )وسیله رامانه کردن(

کردن( ِمیزان= ترازو )وسیله وزن 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ــ َمفِعل بین مصدر میمی مجّرد و اسم زمان و  توجه 1: برخی اســامی مشــتق ســاختار یکســانی دارند، از این میان اوزان َمفَعلـ 

مکان مجّرد مشترک اند، همچنین وزن مصدر میمی مزید و اسم زمان و مکان مزید نیز با اسم مفعول مزید برابر است. گاهی 

کرد. به مثال های زیر توجه  کلمه را دشــوار می کند و باید از قرائن دیفری در جمله اســتفاده  این شــباهت ها تشــخیص نوع 

کنید:

ْقَعِدِهم ِخلَف َرُسوِل اهَّلِل( )توبة: 81(: شاد شدند تخّلف کنندگان ]از جهاد[ از نشستنشان، برخالف ]حرکت[  ُفوَن ِبَ
َّ
َخل َفِرَح امْلُ (  

رسول خدا.

ــْمِع( )جّن: 9(: اینکه ما همواره می نشســتیم در آن )آســمان( در محل های نشســتنی برای  ا َنْقُعُد ِمْنا َمقاِعَد ِللّسَ ُكّنَ ا 
َ
ّن

َ
أ (  

شنیدن ]اخبار آسمانی[.

ُعود= نشستن« و در آیه دوم اسم مکان و به معنای محل نشستن است.َمقاِعد 
ُ
َمقَعد، در آیه اول مصدر میمی و به معنای »ق

نیز جمع مکسر َمقَعد است.

که عبارت اند از: »اسم فاعل، اسم مفعول،  کنون یادگرفته ایم، پنج تای آن ها را  که تا  توجه 2: از میان هشت اسم مشتّقی 

اسم مبالغه، صفت مشّبهه و اسم تفضیل« مشَتّق وصفی می گویام. علت نامفذاری این است که این اسامی قابلیت ایفای 

نقش صفت را در جمله دارند.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
کنید. جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل   .1

ُعوُذ بَِرّبِ الَْفلَِق )فلق: 1(
َ
قُْل أ  أ. 

ٍء َعلِيٌم )تغابن: 11( ِ َيْهِد قَلَْبُه َو الّل بُِكّلِ َشْ ِصيَبٍة إِلَّ بِإِذِْن الّل َو َمن يُْؤِمْن بِاللَّ َصاَب ِمن مُّ
َ
َما أ  ب. 

ُْتْم فَإِنََّما َعَ رَُسونِلَا اْلَاَلُغ الُْمبنُِي )تغابن: 12( ِطيُعوا الرَُّسوَل فَإِن تََولَّ
َ
ِطيُعوا الّل َو أ

َ
َو أ  ج. 

ِ الُْمْؤِمُنوَن )تغابن: 13(
اللَّ َل إَِلَ إِلَّ ُهَو َوَعَ الّل فَلَْيَتَوكَّ  د. 

اولیهنوعصبابریشهفعلش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

1
ُ

ُعوذ
َ
اعاللَفَعَل-َیفُعُلعوذأ

َصاَب2
َ
أ

عَفَعَل-َیفِعُلَیْهِد3 جزماعاللمضار

ِطیُعوا4
َ
9أ

ْیُتْم5
َّ
َتَول

ل6 امرَتَفّعُ

کنید. اسامی تفضیل، زمان، مکان و آلت را در آیات زیر مشخص   .2

فَاْسَعوْا إَِل ذِْكرِ الّل َو َذُروا اْلَيَْع َذلُِكْم َخْيٌ لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن )جمعة: 9(  أ. 

ِن اْفَتَي َعَ الّل الَْكِذَب )صف: 7( ْظلَُم ِممَّ
َ
َو َمْن أ  ب. 

نَْهاُر َو َمَساِكَن َطّيَِبًة ِف َجنَّاِت َعْدٍن )صّف: 12(
َ
َو يُْدِخلُْكْم َجنَّاٍت َتْرِي ِمن َتْتَِها اْل  ج. 

ِ الُْمْؤِمننَِي )صف: 13(  ْخَري ُتِبُّوَنَها نَْصٌ ّمَِن الّل َو َفتٌْح قَرِيٌب َو بَّرِ
ُ
َو أ  د. 

نَزنْلَا َمَعُهُم الِْكَتاَب َو الِْمزَياَن ِلَُقوَم انلَّاُس بِالْقِْسِط )حدید: 25(
َ
رَْسلَْنا رُُسلََنا بِاْلَّيَِناِت َو أ

َ
لََقْد أ  ه. 

کنید )امتیازی(. در آیات شریف زیر، اسم زمان یا مکان را مشخص و تفاوت معنایی آن ها را بیان   .3

فيهِ آياٌت بَّيِناٌت َمقاُم إِبْراهيَم )آل عمران: 97(  أ. 

ْهَل َيْثَِب ل ُمقاَم لَُكْم فَارِْجُعوا )أحزاب: 13(
َ
َو إِذْ قالَْت طائَِفٌة ِمنُْهْم يا أ  ب. 

يِه امَلصيُر( )تغابن: 3( چیست؟ این کلمه از نظر صرفی چه نوع کلمه ای است؟ با در نظر 
َ
و إل وزن َمصیر در عبارت شریف )  .4

گرفتن احتمًاالت مختلف، معانی مختلف عبارت فوق را بررسی کنید. )امتیازی(........................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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آشنا  %

د ]ولد[: ج.م َوَلد 
َ

ْول
َ
14� َزوج ]زوج[: زوج، همســر أ

ور ]غفر[: }بسیار{ آمرزنده، بخشنده.
ُ

ف
َ

غ

ْجر ]أجر[: اجر، پاداش.
َ
15� أ

جدید %

ــد ]ولد[: فرزند َحِذَر 
َ
ْزَواج ]زوج[: ج.م َزوج َول

َ
14� أ

ــــ َیفَعــُل{، حــذر کرد،  ]حــذر[: }ماضــی، 1 َفِعــَلـ 

روا ]حــذر[: }امر، 9 
َ

کــرد ِاْحذ احتیــاط )ررهیــز( 

َح ]صفح[: }ماضی، 
َ

ع، 9 َعفا{ َصف وَن ]عفو[: }مضار
ُ

کرد، بخشــید َتْعف َحــِذَر{ َعفــا ]عفو[: }ماضی، 1 َفَعَل ـــ َیفُعُل{، عفو 

َر ]غفــر[: }ماضی، 1 َفَعَل ـــ 
َ

ف
َ

ع، 9 َصَفَح{ غ ُحــوَن ]صفح[: }مضار
َ

کرد َتْصف گرفت، چشم روشــی  1 َفَعــَل ـــــ َیفَعُل{، نادیده 

ُکْم: دشمن شما هستند.
َّ
ا ل ع، 9 َغَفَر{َعُدّوً َیفِعُل{، روشاند، آمرزید َتْغِفُروَن ]غفر[: }مضار

15� ِفْتَنة ]فتن[: امتحان، وسیله امتحان.

1. ِمن بعضیه.

غاُبن
َّ

ُسورة الت

َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ لُۡمۡؤِمُنــوَن ١٣  ٱ  ِ

فَۡلَيَتــَوكَّ  ِ ٱللَّ َوَعَ  ُهــَوۚ  إِلَّ 
ا  ۡوَلِٰدُكۡم َعُدّوٗ

َ
ۡزَوِٰجُكــۡم َوأ

َ
1 أ ْ إِنَّ ِمــۡن يــَن َءاَمُنٓوا ِ ٱلَّ

َتۡغفُِرواْ  ْ َو ْ َوتَۡصَفُحــوا لَُّكــۡم فَٱۡحَذُروُهــۡمۚ ِإَون َتۡعُفوا
ۡوَلُٰدُكۡم 

َ
َوأ ۡمَوٰلُُكۡم 

َ
أ إِنََّمــآ  رَِّحيٌم ١٤  َغُفورٞ   َ ٱللَّ فَإِنَّ 

َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم ۡجٌر َعِظيٞم ١٥ فَٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ
ۥٓ أ ُ ِعنَدهُ فِۡتَنةٞۚ َوٱللَّ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
حوا است؟ 

َ
گزینه ترجمه َتصف کدام   ، وا فإّنَ اهَّلَل َغفوٌر َرحمٌي( َو إن َتعُفوا َو َتصَفُحوا َو َتغِفر در آیه )  .1

 	ج. نظر کنید	 	 	ب. ورق بزنید	 	  أ. چشم روشی کنید	

وا است؟  ُ
گزینه ترجمه َتعف کدام   ، وا فإّنَ اهَّلَل َغفوٌر َرحمٌي( َو إن َتعُفوا َو َتصَفُحوا َو َتغِفر در آیه )  .2

 	ج. می بخشید	 	 	ب. بخشنده باشید	 	  أ. ببخشید	

جر است؟ 
َ
گزینه ترجمه أ کدام   .3

 	ج. اجاره	 	 	ب. پاداش	 	  أ. نعمت	

گزینه معنای »بپرهیزید« است؟  کدام   .4

 	ج. أحِرزوا	 	 	ب. إحَذروا	 	  أ. إحَظروا	

گزینه معنای »فرزند« است؟  کدام   .5

 	ج. َوَلد	 	 	ب. َوَلدَ	 	 والد	
َ
 أ. أ

گزینه ترجمه ِفتَنة است؟  کدام   ، ُكم َو أوالُدُكم ِفتَنٌة(
ُ
ا أموال

َ
إّن در آیه )  .6

 	ج. اسباب گمراهی	 	 	ب. وسیله امتحان	 	  أ. مایه دردسر	

کلمات هم خانواده هستند؟  گزینه،  کدام  در   .7

 گزینه	 	ج. هر دو  	 	ب. َتغِفروَن / َغفور	 	  أ. أوالد / لم َیِلد	

ب . تمرین عبارت %
وُهْم( ُكْم َفاْحَذُر

َّ
ا ل ْواَلِدُكْم َعُدّوً

َ
َواِجُكْم َو أ ْز

َ
ِإّنَ ِمْن أ (   .1

  أ. همانا برخی از همسران و فرزندان تان دشمنان شما هستند، پس بترسید از آنان	

 	ب. همانا برخی از همسران و فرزندان تان، دشمن شما هستند، پس احتیاط کنید از آنان	

 	ج. همانا همسران و فرزندان تان ]در حقیقت[ دشمن شما هستند، پس بیم دهید آنان را	

ِحمٌي( وا َفِإّنَ اهَّلل َغُفوٌر ّرَ َو ِإن َتْعُفوا َو َتْصَفُحوا َو َتْغِفُر (   .2

	 گر می بخشیدید و نادیده می گرفتید، قطعًا خداوند هم نسبت به شما آمرزنده و مهربان می شد.	  أ. و ا

	 گر ببخشید و چشم روشی کنید و بپوشانید، پس قطعًا خداوند آمرزنده مهربان است	 	ب. و ا

 گر درگذرید و چشم روشی کنید و ]برایشان[ استغفار کنید، قطعًا خداوند آمرزنده مهربان است	 	ج. و ا

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ْواَلُدُكْم ِفْتَنٌة(
َ
ُكْم َو أ

ُ
ْمَوال

َ
ا أ َ َ

ِإّن (   .3

	  أ. اموال تان و فرزندان تان فقط وسیله امتحان ]شما[ هستند	

 ب. فقط اموال تان و فرزندان تان، وسیله امتحان ]شما[هستند	

 ج. قطعًا اموال تان و فرزندان تان، وسیله عذاب ]شما[هستند	

ْجٌر َعِظمٌي(
َ
َو اهَّلُل ِعنَدُه أ (   .4

 که نزد او پاداش بزرگی است	  أ. و قسم به خدایی 

 	ب. و خداوند عطا کننده پاداش های بزرگ است	

 	ج. و خداوند، نزدش پاداش بزرگی است	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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معرفه و نکره و اسم موصول
تعریف معرفه و نکره %

کردم و او پاســخم را داد؛ ســعید از من ررســید: آن  کنید: »مردی را در مســجدی دیدم، به مرد ســالم  به این جمالت توجه 
که با برادرش سال ها دوست بودم« کسی است  گفتم: او  کیست؟  شخص 

در آغــاز کالم از مــردی ناشــناخته ســخن می گویاــم؛ امــا همین شــناخت ابتدایی )دیدن مرد در مســجد( باعث می شــود در 
جمالت بعدی از لفظ »مرد« به جای »مردی« اســتفاده کنیم. »مردی«، اســم نکره و »مرد«، اســم معرفه اســت. در فارســی 
»ـی« یا »یک«نشانه های اسم نکره هستند؛ مانند: مردی، یک مرد. حال به بحث معرفه و نکره در عربی می رردازیم. به 

کنید: آیات شریف زیر توجه 
 )مزّمل: 16(؛ فرستادیم به سوی فرعون رسولی؛ پس فرعون ]آن[ رسول 

َ
ُسول َنا ِإَل ِفْرَعْوَن َرُسواًل )15( َفَعیَص ِفْرَعْوُن الّرَ

ْ
ْرَسل

َ
»أ

کرد.« را نافرمانی 
ُســول و  َنا ِإَل ِفْرَعْوَن َرُســواًل( موجب شــده در آیه بعد به صورت الّرَ

ْ
ْرَســل

َ
که درباره آن آمده )أ ً نکره اســت و توضیحی 

َرُســول

معرفه ذکر شود و این تفاوت در ترجمه آن ها مشخص است. اسم نکره بدون ال و اسم معرفه به همراه ال آمده است.
ة و به اسمی که بر چیز غیر معّین دللت کند، اسم َنِکَرة می گويیم�

َ
به اسمی که بر چیز معّین معلومی دللت کند، اسم َمعِرف

انواع اسم معرفه و نکره %
چند قسم از اسامی، معرفه و بقیه نکره هستند. انواع معرفه به همراه مثال، در جدول زیر آمده اند:1

آیهمثالنوع معرفهش

ف به »ال«1 ْرِض )تغابن: 1(األرضُمَعّرَ
َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال ُح هلِِل َما ِف الّسَ ُيَسّبِ

دَعَلم2 ٌد َرُسول اهّلل )فتح: 29(ُمَحّمَ ّمَ ُمَ

ِ َشٍء َقِديٌر )تغابن: 1(ُهَوضمیر3
ّ

 ُكل
َ

ُهَو َعیل

ِلَكاسم اشاره4
ٰ

 اهّلِل ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء )جمعة: 4(ذ
ُ

َذِلَك َفْضل

ذیاسم موصول5
َّ
 )جمعة: 2(ال

ً
نَي َرُسول ّيِ ّمِ

ُ ْ
ِذی َبَعَث ِف ال

َّ
ال

ف به اضافه6 ِبني )تغابن: 12(َرُسولُمَعّرَ ُ ُغ الْ
َ

َبال
ْ
ا َعیَل َرُسوِلَنا ال َ َفِإّنَ

1. مــعارف شــش ُبَود: ُمضــَمر، اضــافــه          َعَلـــم، ذو الالم، مـــوصـــول و اشـــاره.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ف به »ال«: ررکاربردترین معرفه اســت. معنای اصلی ال+ اســم،1 شــناخته بودن آن اســم است.شــاید این اســم، فرد  ُمَعّرَ

( یا به طریق برای مخاطب مشخص باشد )مانند األرض(. َ
ُسول که قباًل در جمله آمده )مانند الّرَ مشخص و معّینی باشد 

َبْيَع( 
ْ
وا ال ْكــِر اهَّلِل َوَذُر ممکــن اســت این اســم، فرد مشــخصی نباشــد؛ بلکه جنس مشــخصی باشــد؛2 ماننــد: )َفاْســَعْوا ِإَل ِذ

ع خرید و فروشــی هنفام نماز جمعه، نهی  ع خاصی از خرید و فروش داللت ندارد، بلکه آیه از هر نو کــه الَبیــع بر نو )جمعــة:9( 

می کند.

ة«.
َ
د، َمّک اسم علم: به یک شیِء خاص، شخِص خاص، شهِر خاص، مکاِن خاص و... داللت دارد؛مانند: »أحَمد، ُمَحّمَ

ضمیر و اسم اشاره و اسم موصول: با ضمیر و اسم اشاره آشنا شدیم و در ادامه با اسم موصول آشنا خواهیم شد.

ف به اضافه: هرگاه در یک ترکیب اضافی )مضاف و مضاف الیه(، مضاف الیه معرفه باشد، مضاف نیز معرفه است. در  معّرَ

کرده است. در جلد دوم با بحث اضافه  کسب تعریف  مثال شماره6، َرُسول به ضمیِر معرفه َنا اضافه شده و اصطالحًا از آن 

آشنا خواهیم شد.

توجه 1: تمام اقســام اســامی معرفه را باید به صورت معرفه در فارســی ترجمه کنیم؛ البته قسم اول )معّرف به ال( به دقت 

بیشتری احتیاج دارد و سایر اقسام به طور معمول، درست ترجمه می شوند.

گیربودن( داللت دارد به ابتدای اسم اضافه  که بر شمول )فرا کلمه »هر« را  گاه ممکن است در ترجمه اسم نکره،  توجه 2: 

کنیم؛ مانند:

َمْت ِلَغٍد )حشر: 18(؛ و باید بنفرد هر فردی )که( چه چیزی برای فردا )ی قیامت( راش فرستاده.«.
َ

ا َقّد َتنُظْر َنْفٌس ّمَ
ْ
»َو ل

تنوین %
گر اسمی جزء شش قسم معرفه نباشد، نکره است. کرد. ا تمام اسامی عربی را می توان به معرفه و نکره تقسیم 

سؤال: آیا اسم نکره هم نشانه و عالمتی دارد؟ 

جواب: یک قرینه تشخیص نکره، تنوين است3؛ زیرا اسم هم زمان »ال« و »تنوین« نمی گیرد؛ ازاین رو الکتاٌب غلط است.

ٌد هم تنوین دارد و هم به واسطه علم بودن معرفه است. توجه: تنوین عالمت غالبی نکره  است نه قطعی؛ مثاًل ُمَحّمَ

موصول4 %
در این بخش با یکی از انواع اسامی معرفه به نام اسم موصول آشنا می شویم. اسم َموصول به خودِی خود معنای واضحی 

ذی، َمن، َما. به جدول زیر 
َّ
ة( دانســته می شــود. برخی موصوالت عبارت اند از:ال

َ
ندارد و معنای آن به وســیله مابعدش )ِصل

کنید: توجه 

که در این بحث، الف و الم تعریف منظور است. 1. برای استاد: الف و الم انواع مختلفی دارد: 1. تعریف 2. زائد 3. موصول و... 
گرچه احکام معرفه را دارد؛ اما در معنا نکره است. )ر.ک: جزوه صرف علوم حدیث، ج 2، ص 9( 2. برای استاد: اسم معرفه به الف و الم جنس ا

3. برای استاد: تنوینی که در اسامی معرب به کار می رود، غالبًا تنوین تمّکن بوده و عالمت منصرف بودن اسم است نه نکره بودن؛ لکن تنوین با الف و الم جمع 
نمی شود؛ ازاین رو می توان به عنوان قرینه ای بر نکره بودن از آن استفاده کرد.

ح کرده ایم. 4. برای استاد: موصوالت بر دو قسم اند: موصوالت اسمی و موصوالت حرفی. در این درس فقط موصوالت اسمی را مطر

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



درس نوزدهم176

معنای موصولمثالصلهموصولش

ذی1
َّ
ل

َ
ا

ً
یَن َرُسوال ّیِ ّمِ

ُ ْ
 )جمعة: 2(َبَعَث ِفي األ

ً
نَي َرُسول ّيِ ّمِ

ُ ْ
ِذی َبَعَث ِف ال

َّ
کسی که، چیزی کهُهَو ال

 اهّلل ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء )جمعة: 4(َیشاُءَمن2
ُ

کسی کهَذِلَك َفْضل

َقَما3
َ
َق )فلق: 2(َخل

َ
چیزی که، آنچهِمن َشّرِ َما َخل

ذی= او 
َّ
گفت: »ُهَو ال که در جدول باال آمده، اســم موصول به تنهایی معنای مبهمی دارد؛ برای مثال نمی توان  همان طور 

که« ولی با آمدن صلۀ موصول، ابهام از اسم موصول برطرف شده، معنای معّینی رادا می کند. کسی است 

ذيَن می آید.
َّ
تی و در جمع مذّکر ال

َّ
ذی مخصوص مفرد مذّکر است؛ ازاین رو در مفرد مؤنث به جای آن ال

َّ
ال

ة آمده رفته است. َ
تی متناسب اسم مفرد مؤّنث َجّن

َّ
ا( )َمرَیم: 63(: ال كاَن َتِقّيً یت ُنوِرُث ِمْن ِعباِدنا َمْن 

َّ
ُة ال ّنَ َ َك الْ

ْ
 )ِتل

کار رفته است. ذيَن متناسب با ضمیر جمع مذّکر ُهم به 
َّ
ل

َ
هِيْم( )حمد: 7(: ا

َ
نَعمَت َعل

َ
ِذيَن أ

َّ
 )ِصَراَط ال

کار نمی روند؛ برای مثال در آیه زیر، َمن، معنای جمع  َمن و َما در صیغه های مختلف یکسان اند و لزومًا برای مفرد مذکر به 

دارد:

وا )منافقــون: 7(: آن ها )منافقین( کســانی هســتند که 
ُ

 َعــیل َمــْن ِعنَد َرُســوِل اهَّلِل َحــیت َينَفّض
ْ
ــوَن اَل ُتنِفُقــوا

ُ
ِذيــَن َيُقول

َّ
»ُهــُم ال

کنده شوند« که نزد رسول خدا هستند تا اینکه ررا می گویند: انفاق نکنید بر کسانی 

گاه به عنوان اسم استفهام )در جمله های سؤالی(  انواع دیگر »َمن« و »َما«: َمن و َما همیشه اسم موصول نیستند؛ بلکه 

یا اســم شــرط )در اســلوب شــرط( اســتفاده می شــوند. در جلد دوم با اســلوب شرط و اســتفهام آشنا خواهیم شــد. به جدول 

کنید. صفحه بعد توجه 

مثالنوع اسماسم

َمن

 َمن َيَشاء )حشر: 6(اسم موصول
َ

ُه َعیل
َ
ُط ُرُسل ِ

ّ
ِكّنَ اهّلَل ُيَسل

َ
َو ل

 اهّلِل )صّف: 14(اسم استفهام
َ

نَصاِری ِإل
َ
 ِعيَس... َمن أ

َ
َقال

َئاِتِه )تغابن: 9(اسم شرط ْر َعْنُه َسّيِ ا ُيَكّفِ  َصاِلً
ْ

َيْعَمل َمن ُيْؤِمن ِباهّلِل َو

َما

ْعُبُد َما َتْعُبُدوَن )کافرون: 2(اسم موصول
َ
 أ

َ
ل

كْم )حدید: 8(اسم استفهام ّبِ  ِبَر
ْ
 َيْدُعوُكْم ِلُتْؤِمُنوا

ُ
ُسول  ُتْؤِمُنوَن ِباهّلِل َو الّرَ

َ
ُكْم ل

َ
َو َما ل

ْمُه اهّلُل )بقرة: 197(اسم شرط
َ
 ِمْن َخيٍر َيْعل

ْ
وا

ُ
َما َتْفَعل

کدام یک از انواع َما است؟   ِبِإْذِن اهَّلِل( )تغابن: 11( جزء 
َ

ِصيَبٍة ِإاّل َصاَب ِمن ّمُ
َ
َما أ کلمه َما در آیه شریف ) سؤال: 

گفته شده، تفاوت دارد. َ است و اسم نیست و با سه نوع »َما اسمیه« 
جواب: َما در این آیه، حرف نفی و به معنای ل

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین زبان قرآن
کنید. جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل   .1

ا لَُّكْم فَاْحَذُروُهْم َو إِن َتْعُفوا َو تَْصَفُحوا َو َتْغفُِروا فَإِنَّ الّل َغُفوٌر رَِّحيٌم )تغابن: 14( ْوَلدُِكْم َعُدوًّ
َ
ْزَواِجُكْم َو أ

َ
إِنَّ ِمْن أ

اولیهنوعصبابریشهفعلش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

ُروا1
َ

امرِاْحذ

وا2
ُ

جزماعاللَتْعف

ُحوا3
َ

َتْصف

َتْغِفُروا4

اســامی معرفه را در جمالت ابتدای درس )مردی را در مســجدی...( مشخص کنید )فرض کنید انواع معرفه در فارسی و   .2

عربی یکسان است(............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. اسامی معرفه و نوع هریک از آن ها را در آیه زیر مشخص   .3

ِ يُْؤتِيهِ َمن يََشاء )جمعة: 4( َذلَِك فَْضُل اللَّ
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. نوع َمن های به کاررفته در آیه زیر را مشخص   .4

ِ الَْكِذَب َو ُهَو يُْدَع إَِل اْلِْساَلِم )صّف: 7( ٰي َعَ اللَّ ِن اْفَتَ ْظلَُم ِممَّ
َ
َو َمْن أ

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

با توجه به آیه زیر، َمن به صورت مفرد ترجمه می شود یا جمع؟   .5

يَماَن ِمن َقبْلِِهْم ُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلِْهْم )حشر: 9( اَر َو اْلِ ُؤوا ادلَّ ِيَن َتَبوَّ َو الَّ
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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آشنا  %

ــْرض ]قرض[: قــرض، وام، قرض )وام( 
َ
17� ق

دادن َحَسن ]حســن[: نیکو، نیک َحِلیم 

]حلم[: بردبار.

جدید %

ــٰی ]وقــی[: }ماضــی، 1 ِافتعــال{، رــروا 
َ

ق
َ
16� ِاّت

ــوا ]وقــی[: }امر، 
ُ

ق
َ
کــرد ِاّت کــرد، تقــوا راشــه 

 1 }ماضــی،  ع[:  ]طــو ِاســَتطاَع  قــٰی{  ِاّتَ  9

ــ َیفَعُل{، شنید، گوش کرد  ع[: }ماضی، 9 ِاســَتطاَع{ َسِمَع ]سمع[: }ماضی، 1 َفِعَلـ  ِاســِتفعال{، توانســت ِاْسَتَطعُتم ]طو

ی 
َ
نَفَق{ َوق

َ
وا ]نفق[: }امر، 9 أ

ُ
ْنِفق

َ
کرد أ ج  کرد، خر َق ]نفق[: }ماضی، 1 إفعال{، انفاق 

َ
نف

َ
ِاْسَمُعوا ]سمع[: }امر، 9 َسِمَع{ أ

ع مجهول، 1 َوَقی{ ُشّح ]شحح[: بخل، حرص ُمفِلح  ٰی ]وقی[: }مضار
َ
کرد ُيوق ]وقی[: }ماضی، 1 َفَعَل ـــ َیفِعُل{، حفظ 

ِلُحوَن ]فلح[: ج.س ُمفِلح َما4 اسَتَطعُتم: تا می توانید، آنچه استطاعت دارید.
ْ

کامیاب ُمف ]فلح[: رستفار، 

 ]ضعف[: 
َ

قــَرَض{ ضاَعــف
َ
ع، 9 أ ِرُضــوَن ]قــرض[: }مضــار

ْ
قــَرَض ]قــرض[: }ماضــی، 1 إفعــال{، قــرض داد، وام داد ُتق

َ
17� أ

ع، 1 َضاَعَف{ َشــُکور ]شــکر[: پاداش دهنده،   ]ضعــف[: }مضار
ُ

کرد ُیَضاِعف کرد، زیــاد  }ماضــی، 1 ُمفاَعَلــة{، دوچنــدان 

)بسیار( شکرگزار.

ر در نظر بفیرید؛ به صورت: »... و أنِفُقوا َیُکِن اإلنفاُق َخیًرا إلنفِسُکم«. حاالت دیفر در إعراب درویش آمده است.
َ

1. برای استاد: »َخیًرا« را خبر »َیُکن« مقّد
کید و حصر به جمله می دهد: »قطعًا فقط، آنان رستفاران اند«. 2. »هم« در این عبارت، نوع خاصی از ضمیر است که ضمیر فصل نامیده می شود و معنای تأ

ح  رًضا« مفعول مطلق فرض شــده و صاحب الجدول ذیل این آیه احتمًال مفعول به بودن آن را نیز مطر
َ

کتاب اعراب بررســی شــده، »ق 3. برای اســتاد: در چند 
می کند؛ البته در بسیاری از ترجمه ها، این کلمه به صورت مفعول به ترجمه شده است.

4. برای استاد: »َما« در این جا »َما حرفیه مصدریه« است.

غاُبن
َّ

ُسورة الت

ٱۡسَتَطۡعُتۡم  َما   َ ٱللَّ فَٱتَُّقواْ   ١٥ َعِظيٞم  ۡجٌر 
َ
أ ۥٓ  ِعنَدهُ  ُ َوٱللَّ فِۡتَنةٞۚ 

َق  يُو َوَمن  نُفِسُكۡمۗ 
َ
ّلِ  1 ا َخۡيٗ  ْ نفُِقوا

َ
َوأ  ْ ِطيُعوا

َ
َوأ  ْ ۡسَمُعوا َوٱ

ُتۡقرُِضواْ  إِن   ١٦ لُۡمۡفلُِحوَن  ٱ  2 ُهُم َلٰٓئَِك  ْو
ُ
فَأ ۦ  َنۡفِسهِ ُشحَّ 

َشُكوٌر   ُ َوٱللَّ لَُكۡمۚ  َوَيۡغفِۡر  لَُكۡم  يَُضٰعِۡفُه  َحَسٗنا  قَۡرًضا3   َ ٱللَّ
ٱۡلَِكيُم ١٨ ٱۡلَعزِيُز  َهَٰدةِ  َوٱلشَّ ٱۡلَغۡيِب  َعٰلُِم  َحلِيٌم ١٧ 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تمرین ترجمه

أ . تمرین واژه %
گزینه ترجمه ُيوَق است؟  کدام   ، ولِئَك َفُهُم امُلفِلحوَن(

ُ
َو َمن ُيوَق ُشّحَ َنفِسِه فا در آیه )  .1

 	ج. حفظ کند	 	 	ب. حفظ کرد	 	  أ. حفظ شود	

گزینه ترجمه ُشّح نیست؟  کدام   .2

 	ج. حسادت	 	 	ب. حرص	 	  أ. بخل	

ُ است؟ 
گزینه ترجمه ُیضاِعف کدام   .3

 	ج. زیاد می کند	 	 	ب. زیاد شد	 	  أ. تضعیف کرد	

کنید« است؟  گزینه معنای »انفاق  کدام   .4

 	ج. أنِفقوا	 	 	ب. أنَفقوا	 	  أ. ُانِفقوا	

گزینه معنای »رستگار« است؟  کدام   .5

 ح	
ّ

	ج. َفال 	 	ب. ُمفِلح	 	  أ. فاِلح	

گزینه ترجمه ُتقِرضوا است؟  کدام   ، )...
ً
 َحَسنا

ً
إن ُتقِرضوا اهَّلَل َقرضا در آیه )  .6

 	ج. قرض بدهید	 	 	ب. قرض می دهید	 	  أ. قرض بفیرید	

کلمات هم خانواده هستند؟  گزینه  کدام  در   .7

 گزینه	 	ج. هر دو  	 قوا	 	ب. ُیوَق / إّتَ 	  أ. إسَتَطعُتم / أِطیُعوا	

گزینه صفت خدای متعال نیست؟  کدام   .8

 	ج. َشکور	 	 	ب. ُمفِلح	 	  أ. َحلیم	

ب . تمرین عبارت %
) ُقوا اهَّلل َما اْسَتَطْعُتْ َفاّتَ (   .1

	 گر می توانید	 	ب. پس تقوای الهی راشه کنید، ا 	 کنید از خدا، هر چه می توانید	  أ. پس رروا 

 	ج. پس باید تقوای الهی راشه کنید، ]اّما[ نمی توانید	

نُفِسُكْم(
َ
نِفُقوا َخْيًرا ّلِ

َ
ِطيُعوا َو أ

َ
ُعوا َو أ َو اْسَ (   .2

 کنید مالی را که برای خودتان است	 کنید و انفاق   أ. و بشنوید و اطاعت 

 	ب. و بشنوید و اطاعت کنید و انفاق کنید، ]که[ بهتر است برای خودتان	

 	ج. و شنیدند و اطاعت کردند و انفاق کردند از بهترین هایی که برای خودتان است	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



181 سوره مبارک تغابن/6

ْفِلُحوَن( ِئَك ُهُم امْلُ
َ
ْول

ُ
َو َمن ُيوَق ُشّحَ َنْفِسِه َفأ (   .3

 کی های نفسش، پس آن ها؛ همان رستفاران اند.	  أ. و کسی که رروا کند از ناپا

 	ب. و کسی که حفظ شود ]از[ بخل نفسش، پس قطعًا فقط، آنان رستفاران اند.	

 ج. و کسی که حفظ کند بخل خود را، پس آن ها، قطعًا رستفارند.	

ُكْم(
َ
َيْغِفْر ل ُكْم َو

َ
ِإن ُتْقِرُضوا اهَّلل َقْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعْفُه ل (   .4

	 گر وام دهید به خدا؛ وام نیکو، دو چندان می کند آن را برای تان و می روشاند ]بدی ها[ را برای شما	  أ. ا

 گر قرض الحسنه در راه خدا دهید، زیاد می کند مال تان را و شما را می بخشد	 	ب. ا

 	ج. همانا قرض می دهید به خدا قرض نیکو و زیاد می کند مال تان را و شما را می بخشد	

َو اهَّلل َشُكوٌر َحِلمٌي( (   .5

 گزاِر بردبار است	  أ. و خداوند شکر 

 	ب. و خداوند پاداش دهنده حلیم است	

 گزینه أ و ب	 	ج. 

ِكمُي( َ يُز احلْ َعِز
ْ
َهاَدِة ال

َ
َغْيِب َو الّش

ْ
َعاِلُ ال (   .6

  أ. دانای نهان و آشکار، باعزت باحکمت	

 	ب. دانای نهان و شاهد ]بر همفان[، باعزِت مستحکم	

 	ج. او نهان و شهادت را می داند و صاحب عزت و حکمت است	

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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یافتن معنای کلمه
کنیم؟  کلمات را با دقت بیشتری از لغتنامه بیابیم، چه مراحلی را باید طی  گر بخواهیم معنای  ا

ح کرده ایم؛ برای مثال می خواهیم معنای کلمات َکاِفر  در این درس، شیوه یافتن معنای کلمات را از لغتنامه های قرآنی مطر

ُر را در آیات شریف زیر بیابیم. ِ
ّ

و ُیَکف

. )کافرون: 1( َكفُِروَن(
ْ
َها ال يُّ

َ
قُْل يَا أ (  

. )تغابن: 9( ْر َعنُْه َسيِّئَاتِِه( َو َمن يُْؤِمن بِاهلِل َو َيْعَمْل َصاِلًا يَُكفِّ (  

کلمه % یافتن ریشه و هیئت1 

بیشــتر کلمات، ترکیبی از حروف اصلی و وزن کلمه هســتند؛ مانند مایعی که داخل ظرفی ریخته شــده، شــکل آن ظرف را به 

خــود می گیــرد، حــروف اصلی هم در هیئت ها و وزن های مختلف ریخته شــده، معانی مختلفی راــدا می کنند. در مثال های 

ُ برای صیغه اول 
ــل ّعِ

َ
ُ ریخته شــده اند. وزن فاِعل مربوط به اســم فاعل و وزن ُیف

ل ّعِ
َ

فــوق، حــروف »کفــر« در دو وزن فاِعــل و ُیف

ع باب تفعیل است. مضار

کلمات فوق را نشان می دهد. جدول زیر، تفکیک حروف اصلی از هیئت 

هیئت )وزن(ریشهکلمه

َفاِعلکفرَکاِفر

ُر ِ
ّ

ُلکفرُیَکف ُیَفّعِ

توجــه: ایــن درس بــه معنایابــی افعال و اســامی مشــتق اختصــاص دارد. بــرای یافتن معانی کلمــات جامد صرفــًا از آنچه در 

کلمه ای مشــتّق نشــده اند، بیان ریشــه و  کلمات جامد از هیچ  لغتنامه های معتبر آمده اســتفاده می کنیم. با توجه به اینکه 

وزن شان فایده معنایی ندارد.

یافتن معنای ریشه %
با مراجعه به لغتنامه های قرآنی، معنای ریشه را رادا می کنیم. معمواًل معنای ریشه همان معنای مصدر ثالثی مجرد است. 

1. منظور از »هیئت کلمه« همان ساختار و شکل ظاهری کلمه است که معمواًل وزن کلمه بیانفر آن است.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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مراجعه به لغتنامه های زیر مطلوب است:

کبر قرشی؛ قاموس قرآن )عربی به فارسی( نوشته سید علی ا  .1

المفردات فی غریب القرآن )عربی به عربی( نوشته راغب اصفهانی؛  .2

التحقیق فی کلمات القرآن )عربی به عربی( نوشته حسن مصطفوی.  .3

در قاموس قرآن برای ریشه »کفر« آمده است:

که اشخاص را می پوشاند و  گوییم  کافر  کفر در لغت به معنی پوشاندن شی ء است. شب را  گوید:  »کفر: پوشاندن. در مفردات 

کفر، انکار وحدانیت خدا یا دین یا نبوت است... . که تخم را در زمین می پوشاند،... بزرگ ترین  گوییم  کافر  زارع را 

کرده؛ از قبیل وحدانیت و عدل خدا و  کفر در شــریعت عبارت اســت از انکار آنچه خدا معرفت آن را واجب  در مجمع فرموده: 

معرفت پیغمبرش و آنچه پیغمبر آورده از ارکان دین هر که یکی از اینها را انکار کند، کافر است. راغب گوید: کافر در عرف 

دین به کســی گفته می شــود که وحدانیت یا نبوت یا شــریعت یا هر ســه را انکار کند. به هر حال کافر کسی است که اصول 

کند.« یا ضروری دین را انکار 

کرده است. همان طور که مشاهده می کنید، در این منبع از لغتنامه های »مفردات راغب« و »مجمع البحرین« نقل قول 

در این لغتنامه اصل »کفر« را »روشاندن« گرفته است؛ اما وقتی در امور دینی و معرفتی به کار می رود، به معنای هر روشاندنی 

نیست؛ بلکه به »روشاندن و انکار اصول و ضروریات دین« گفته می شود؛ مانند کلمه َکاِفر که با توجه به فضای سوره کافرون 

ُر با توجه به اینکه خداوند فاعل این فعل اســت، نمی تــوان معنای »انکار  ِ
ّ

»کفــر« بــه همین معنا آمده اســت؛ امــا در کلمه ُیَکف

که »روشــاندن« اســت ـــ در نظر می گیریم. جدول باال را به صورت  گرفت و همان معنای اولیه »کفر« را ـــ  اصل دین« را در نظر 

زیر تکمیل می کنیم:

هیئت )وزن(معنای ریشهریشهکلمه

َفاِعلانکار اصول و ضروریات دینکفرَکاِفر

ُر ِ
ّ

ُلروشاندنکفرُیَکف ُیَفّعِ

کلمه مورد نظر، باید یکی از آن معانی را  کاربرد  که با توجه به معنای جمله و  توجه: معمواًل یک ریشه معانی متعددی دارد 

انتخاب کرد.

کلمه % یافتن معنای هیئت 

پس از یافتن معنای ریشه کلمه، باید معنای هیئت کلمه را بررسی کرد؛ برای مثال هیئت کلمه َکاِفر، هیئت اسم فاِعل است 

و قباًل دانســتیم که اســم فاعل بر انجام دهنده فعل یا دارنده حالت داللت می کند. پس »کاِفر« کســی اســت که دارای حالت 

که در زمان حال و آینده  ع از باب تفعیل است؛ یعنی کسی )مفرد مذکر(  ُر، هیئت صیغه اول مضار ِ
ّ

کلمه ُیَکف ُکفر است. هیئت 

َتکفیر می کند. همان طور که گفته شد، گاهی اوقات معانی مصدرهای مزید با مجرد متفاوت است؛ اما در این جا معنای َتکفیر 
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ر؛ روشاندن« است. جدول باال را به صورت زیر تکمیل می کنیم:
ْ

نزدیک به معنای »ُکف

معنای هیئتهیئت )وزن(معنای ریشهریشهکلمه

دارای حالت )انجام دهنده( »ُکفر«َفاِعلانکار اصول و ضروریات دینکفرَکاِفر

ُر ِ
ّ

ُلروشاندنکفرُیَکف ُکفر« را انجام می دهدُیَفّعِ »َتکفیر؛ 

ترکیب معنای ریشه و هیئت %
کــه وقتــی مایعــی را در ظرفی می ریزیم شــکل آن ظــرف را می گیرد، باید معنای ریشــه را در هیئــت کلمه ریخت تا  همان طــور 

معنای نهایی به وجود آید. جدول باال را به صورت زیر تکمیل می کنیم:

معنای نهاییمعنای هیئتهیئت )وزن(معنای ریشهریشهکلمه

منکر اصول و ضروریات دیندارای حالت »ُکفر«َفاِعلانکار اصول و ضروریات دینکفرَکاِفر

ُر ِ
ّ

ُلروشاندنکفرُیَکف ُکفر« را انجام می دهدُیَفّعِ می روشاند»َتکفیر؛ 

کرد. کریم را فقط در یک واژه ترجمه  کلمه از قرآن  که مشاهده می کنید، در بسیاری از مواقع نمی توان یک  همان طور 
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تمرین زبان قرآن1
کنید. جدول تحلیل فعل را برای افعال مشخص شده، تکمیل   .1

ّمِّينَِي رَُسوًل ّمِنُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِهِ َو يَُزّكِيِهْم َو ُيَعّلُِمُهُم الِْكَتاَب َواْلِْكَمَة َو إِن َكنُوا ِمن َقبُْل 
ُ
ِي َبَعَث ِف اْل ُهَو الَّ  أ. 

بنٍِي. )جمعة: 2( لَِف َضاَلٍل مُّ
ْولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن. 

ُ
نُفِسُكْم َوَمن يُوَق ُشحَّ َنْفِسهِ فَأ

َ
نفُِقوا َخْيًا ّلِ

َ
ِطيُعوا َو أ

َ
فَاتَُّقوا الّل َما اْسَتَطْعُتْم َو اْسَمُعوا َو أ  ب. 

)تغابن: 16(

إِن ُتْقرُِضوا الّل قَرًْضا َحَسًنا يَُضاِعْفُه لَُكْم َوَيْغفِْر لَُكْم َواللَّ َشُكوٌر َحلِيٌم. )تغابن: 17(  ج. 

َهاَدةِ الَْعزِيُز اْلَِكيُم. )تغابن: 18( َعلُِم الَْغيِْب َو الشَّ  د. 

اولیهنوعصبابریشهفعلش
مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیق

و1
ُ
ــ َیفُعُلَیْتل اعاللَفَعَلـ 

ي2 تفعیلُیَزّکِ

ُم3 ِ
ّ
ُیَعل

ــ َیفُعُلَکاُنوا4 اعاللَفَعَلـ 

استفعالِاْسَتَطْعُتْم5

امرِاْسَمُعوا6

وا7
ُ

نِفق
َ
أ

8
ْ

جزمُیَضاِعف

تمرین 2، 3 و 4 را در قالب کارگاه و با کمک اساتید، انجام دهید. اساتید محترم می توانند شیوه استفاده از لغتنامه ها و نرم افزارهای موجود را آموزش دهند.   .1
گیران می توانند از لغتنامه های عربی به عربی، با راهنمایی اساتید استفاده کنند. فرا
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کنید. وا و ُيوَق را در کالس درس تحلیل  ُ
ق

َ
افعال ِاّت  .2

اولیهنوعصبابریشهکلمهش
مرحله 4مرحله 3مرحله 2مرحله 1

فعلیقفعلیقفعلیقفعلیق

وا1
ُ

ق
َ
اعاللادغامابدالافتعالِاّت

2
َ

اعاللمجهولُیوق

کنید..................................................................  با توجه به آیه 17 سوره مبارک تغابن، افعال مجزوم را مشخص و علت جزم آن ها را بیان   .3

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. با توجه به آیات سؤال اول، موارد زیر را مشخص   .4

اسم فاعل ثالثی مجرد )یک مورد(:............................................................................................................................................................................................................................   أ. 

 ..................................................................................................................................................................................................................................  ب. اسم فاعل ثالثی مزید )دو مورد(:

اسم مبالغه )یک مورد(:............................................................................................................................................................................................................................................................   ج. 

اسم تفضیل )یک مورد(:.........................................................................................................................................................................................................................................................   د. 

صفت مشّبهه )چهار مورد(:..................................................................................................................................................................................................................................................   ه. 

کنید. گفته شده، معنای دیفری برای ریشه »کفر« بیان  با توجه به آیات شریف زیر و مراجعه به لغتنامه های   .5

زِيَدنَُّكْم َو لَنِئ َكَفْرتُم إِنَّ َعَذايِب لََشِديٌد. )ابراهیم: 7(
َ
لَنِئ َشَكْرُتْم َل  أ. 

اِلاِت َو ُهَو ُمْؤِمٌن فاَل ُكْفراَن لَِسْعيِهِ. )انبیاء: 94( َفَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ  ب. 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

کنید. )راهنمایی: پس از مراجعه به  با توجه به آیه شریف زیر، تفاوت معنایی سه ریشه »عفو«، »صفح« و »غفر« را بیان   .6

لغتنامه »قاموس قرآن« از استاد خود بخواهید بخش های مربوطه از لغتنامه »التحقیق فی کلمات القرآن« را ترجمه کند.(

ا لَُّكْم فَاْحَذُروُهْم ِإَون َتْعُفوا َوتَْصَفُحوا َوَتْغفُِروا فَإِنَّ الّل َغُفوٌر  ْوَلدُِكْم َعُدوًّ
َ
ْزَواِجُكْم َوأ

َ
ِيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أ َهاالَّ يُّ

َ
يَاأ

رَِّحيٌم )تغابن: 14(
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معارف سوره تغابن

فضیلت سوره %
کس سوره تغابن را در نماز واجبش بخواند در روز قیامت شفیع او خواهد بود و شاهد عادلی  امام صادق؟ع؟ می فرماید: »هر 

که شهادت او را قبول می کند، آن گاه از او جدا نشود تا او داخل بهشت شود.«1 است نزد کسی )خداوندی( 

نقشه سوره %

کافران عبرت بفیرید، آن ها رسالت و آخرت را باور نداشتند. کت  پنجم تا هفتم: از هال

کافر به سوی او باز می گردند. اول تا چهارم: فرمانروا، خالق و عاِلم جهان، خداست. مؤمن و 

هشتم یا یازدهم: حقیقتا ایمان بیاورید تا حوادث دنیا، باورتان را تضعیف نکند و در قیامت خسارت نبینید. 
سوره مبارک تغابن

سیزدهم تا هجدهم: با توکل به خدا از او و رسولش اطاعت کنید و مراقبت دشمنان خانفی و فتنه اموال 
کنید. گیرید و انفاق  و اوالد باشید و با تمام توان، تقوای الهی در راش 

 

بیان سوره %
موجودات آسـمانی و زمینی تسـبیح گوی خداوند هسـتند. او تنها پادشـاه واقعی عاَلم اسـت که تمام فرامینش اجرا می شود. 

ُح هلِِل َما ِف  همـه زیبایی هـا از اوسـت و سـتایش تمـام ایـن زیبایی هـا هـم، از آِن اوسـت. او بـر هر چیز قـدرت کامل دارد )ُيَسـّبِ

ٍء َقِديٌر(. ِ َشْ
ّ

ُكل  
َ

ْمُد َو ُهَو َعیل َ ُه احلْ
َ
ُك َو ل

ْ
ل ُه امْلُ

َ
ْرِض ل

َ
ـَماَواِت َو َما ِف اْل الّسَ

کفـر راش گرفتیـد و  خداونـدی بـا ایـن اوصـاف شـما را آفریـده اسـت؛ امـا بـا کمـال تعجـب برخـی از شـما او را بـاور نکردیـد و راه 

کفرآمیـز شـما از خـدا پنهـان نیسـت؛ زیـرا خداونـد بـه اعمـال شـما  کوچک تریـن رفتـار  برخـی از شـما هـم بـه او ایمـان آوردیـد. 

ـوَن َبِصيـٌر(.
ُ
ـا َتْعَمل ْؤِمـٌن َو اهَّلُل ِبَ َكاِفـٌر َو ِمنُكـم ّمُ نُكـْم  ِ

َ
َقُكـْم ف

َ
ـِذی َخل

َّ
کامـل دارد )ُهـَو ال بصیـرت 

عـالوه بـر آفرینـش شـما، تمـام آسـمان ها و زمیـن را هـم خـدا آفریـده و اسـاس آفرینـش هسـتی بر حق اسـتوار اسـت و هیچ چیز 

باطـل و بی هدفـی در ایـن نظـام وجـود نـدارد. آفرینـش شـما هم به دسـت خدا صورت گرفتـه و نیازهای تان برای رسـیدن به 

کمال را به بهترین شکل برآورده ساخته؛ پس شما برای ایمان به او هیچ نقصی ندارید.خداوند شما را آفرید و در نهایت به 

ِصيُر(. ْيِه امْلَ
َ
ْحَسَن ُصَوَرُكْم َو ِإل

َ
َرُكْم َفأ ّقِ َو َصّوَ َ ْرَض ِباحلْ

َ
َماَواِت َو اْل َق الّسَ

َ
سوی او بازمی گردید و نزد او حاضر می شوید )َخل

گاهـی دارد. خداوند تمام  در معـاد، هیـچ چیـز از قلـم نمی افتـد؛ زیـرا خداونـد به تمام آنچه در آسـمان ها و زمین اسـت علم و آ

گاه  کارهـای سـّری و آشـکار شـما را می دانـد؛ خداونـد حتـی از زوایـای مخفـی سـینه و فکـر شـما، که خودتـان هـم نمی دانید، آ

ُدوِر(. وَن َو َمـا ُتْعِلُنوَن َو اهَّلُل َعِلـمٌي ِبَذاِت الّصُ ـُم َمـا ُتِسـّرُ
َ
ْرِض َو َيْعل

َ
ـَماَواِت َو اْل ـُم َمـا ِف الّسَ

َ
اسـت )َيْعل

َة«. )تفسیر نور الثقلین، ج 5، ص 338( ٰی َیدُخَل الَجّنَ 1. »َمن َقَرأ سورَة التغابِن في َفریَضٍة َکاَنت َشفیَعٌة َلُه َیوَم الِقیاَمِة و َشاِهٌد َعدٌل ِعنَد َمن ُیِجیُز َشهادَتَها ُثّمَ ال ُتَفاِرُقُه َحّتَ
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که راه آن ها را می روید؟  گذشته به شما نرسیده  کافران  کافر می شوید؟ مفر خبر  چفونه برخی از شما 

کـه نتیجـه کارهـای خودشـان بـود. آن ها مقـدار کمی از این عقوبـت را در این دنیا چشـیدند  کتـی بـه سرشـان آمـد  ذلـت و هال

 َفَذاُقوا 
ُ

وا ِمن َقْبـل َكَفُر ِذيـَن 
َّ
 ال

ُ
ِتُكـْم َنَبأ

ْ
َلْ َيأ

َ
کـی در آخـرت به طـور اختصاصـی بـرای آن هـا وجـود دارد )أ و عـذاب بسـیار دردنا

ِلمٌي(.
َ
ْم َعـَذاٌب أ ُ ْمِرِهـْم َو لَ

َ
 أ

َ
َبـال َو

کـه فرسـتادگان خداونـد راوسـته برای آن ها دالیل روشـن آوردنـد؛ اما گفتند: چفونـه یک تعداد  گرفتـاری آن هـا از آن جـا بـود 

کننـد؟ چـرا هرچـه آن هـا بفوینـد باید اطاعـت کنیم؟ چـرا باید مال  کـه ظاهرشـان مثـل ماسـت می خواهنـد مـا را هدایـت  بشـر 

گیریم؟  کار  و جـان خـود را در راه آن هـا بـه 

کـه ظاهر شـان بشـر اسـت، باطن شـان فرسـتاده خداسـت و هرچـه می گوینـد هدایـت  کافـران ظاهربیـن بـاور نکردنـد افـرادی 

گشـتند. کافـر شـدند و بـه جـای اسـتقبال، رویفـردان  الهـی اسـت؛ ازایـن رو بـه حقیقـت راامبـران، 

کـه احتیاجـی بـه آن هـا نـدارد. آن هـا بـه خیـال خودشـان قـدرت و  کـرد و نشـان داد  ک  خداونـد، آن هـا را بـا بی آبرویـی هـال

کافـران  کمبـودی احسـاس نشـد. خداونـد نه تنهـا از  جمعیـت تأثیرگـذاری در جهـان داشـتند؛ امـا پـس از نابودی شـان هیـچ 

ِتهِيـْم 
ْ
أ َكاَنـت ّتَ ـُه 

َ
ّن

َ
کافـران )َذِلـَك ِبأ کارهـای خـدا سـتودنی اسـت؛ حتـی نابود کـردن  بلکـه از همـه چیـز بی نیـاز اسـت. تمـام 

يـٌد(. ـوا ّوَ اْسـَتْغَن اهَّلُل َو اهَّلُل َغـِنٌّ َحِ
َّ
وا َو َتَول ُدوَنَنـا َفَكَفـُر َبَشـٌر َيْ

َ
ـوا أ

ُ
َنـاِت َفَقال َبّيِ

ْ
ُهم ِبال

ُ
ُرُسـل

ح شـد، در ایـن آیـه اعتقـاد دیفرشـان بیـان می شـود.  کافـران مطـر در آیـه قبـل انـکار رسـالت بـه عنـوان یکـی از ادعاهـای 

کـه مـردم هیـچ دروغـی از او  کتابـی در قیامـت وجـود نـدارد. راامبـری  کـه برانفیختـه شـدن و حسـاب و  آن هـا بـر ایـن باورنـد 

کفـار می شـود. نشـنیده اند مأمـور ابـالغ راـام بـه 

کارهای شـما و آثارشـان  کـه حتمـًا1 برانفیختـه می شـوید و سـپس تمام  کافـران بفـو: قسـم بـه رـروردگارم  ای راامبـر! بـه ایـن 

گر قدرت و علـم خدا را باور داشته باشـید،  به طـور کامـل بـه شـما خبـر داده می شـود و چه بسـا خودتـان از آن هـا غافـل بودیـد. ا

ُتْبَعُثَّ 
َ
ّبِ ل  َو َر

َ
 َبیل

ْ
ن ُيْبَعُثوا ُقل

َّ
ن ل

َ
وا أ َكَفُر ِذيَن 

َّ
که برپایی قیامت و حسـاب برای او بسـیار آسـان اسـت )َزَعَم ال درمی یابید 

 اهَّلِل َيِسـيٌر(.
َ

ُتْ َو َذِلَك َعیل
ْ
ـا َعِمل ـُؤّنَ ِبَ ُتَنّبَ

َ
َّ ل ُ

ث
کردیـم و از باورهـای باطـل آن هـا بـه نبـّوت و معـاد مطلـع شـدید؛ پـس  گوشـزد  کافـران را بـه شـما  ای مـردم! عاقبـت تلـخ 

کنیـد و بـه قـرآن روشـنی بخش ایمـان بیاوریـد تا برای تـان راه را از  حقانیـت خداونـد و فرسـتاده او محمـد مصطفـی؟ص؟ را بـاور 

کارهای تـان باخبـر اسـت )َفآِمُنـوا ِبـاهَّلِل َو َرُسـوِلِه َو  کـه خداونـد از تمـام  کنـد و مراقـب اعمـال خـود باشـید؛ چرا چـاه مشـخص 

ـوَن َخِبيـٌر(.
ُ
ـا َتْعَمل َنـا َو اهَّلُل ِبَ

ْ
نَزل

َ
ـِذی أ

َّ
ـوِر ال الّنُ

کنارهـم جمـع می کنـد. شـما و  شـما در ایـن دنیـا خیلـی از اعمـال یکدیفـر خبـر نداریـد؛ امـا خداونـد در روز حسـاب همـه چیـز را 

کرده ایـد، حسـرتی عمیـق شـما را فراخواهد گرفـت.  کـه  کنـار یکدیفـر قـرار می دهـد و آن گاه بـه دلیـل زیان هایـی  اعمال تـان را 

کـه بـه دلیـل روگردانـی از راه رشـد، هیـچ بهـره ای نصیب شـان نشـده اسـت. مؤمنـان هـم  کافران انـد  خسـارت دیدگان اصلـی 

کافران دارد. گاه کردن  کید، نشان از شّدت قطعیت برانفیخته کردن و آ 1. الم ابتدای فعل و نون تأ
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کـه  کـه بعضـًا از آنـان سـر زده، احسـاس زیـان می کننـد و حسـرت می خورنـد  کوتاهی هـا و زشـتی هایی  در ایـن میـان بـه دلیـل 

چـرا بیشـتر از ایـن در طاعـت خـدا نکوشـیده اند.

ک  کنـد و اهـل عمـل صالـح باشـد، اهـل بهشـت می شـود. خداونـد بدی هـای مؤمنـان را پـا کـه خدایـِی خـدا را بـاور  هرکـس 

می کنـد. راه اصلـی ایشـان ایمـان و عمـل صالـح اسـت و خداونـد اجـازه نمی دهـد تعـدادی نقطـه سـیاه ایـن صفحـه نورانـی را 

کـه خـدا عالـم اسـت. کـردن ایـن بدی هـا بـا برخـی سـختی ها و مشـکالت همـراه باشـد  ک  کنـد؛ البتـه ممکـن اسـت پـا لکـه دار 

کـه زیر آن هـا روان نـد. این پـاداش به قدری  کـه فهـم آن بـر مـا روشـیده اسـت و رودهایـی  فرجـام ایـن افـراد، باغ هایـی اسـت 

َغاُبِن  ْمـِع َذِلَك َيـْوُم الّتَ َ َمُعُكـْم ِلَيْوِم الْ کـه خداونـد آسـمان ها و زمیـن آن را رسـتفاری عظیـم می خوانـد )َيـْوَم َيْ بـزرگ اسـت 

َبـًدا َذِلَك 
َ
ـاُر َخاِلِديَن ِفهَيا أ ْنَ

َ
ـا اْل ِتَ ْ َ

ـِری ِمـن ت ْ َ
ـاٍت ت ـُه َجّنَ

ْ
َئاِتِه َو ُيْدِخل ـْر َعْنـُه َسـّيِ ـا ُيَكّفِ  َصاحِلً

ْ
َو َمـن ُيْؤِمـن ِبـاهَّلِل َو َيْعَمـل

َعِظمُي(.
ْ
َفـْوُز ال

ْ
ال

نقطه مقابل مؤمنان، کافران اند؛ نه به خدا ایمان آوردند و نه به فرستادگان خدا. جهان هستی را دیدند؛ اما نشانه های خداوند 

گرچه همه به سوی خدا برمی گردند،  را در آن قبول نکردند و تکذیب نمودند. این دسته از افراد همنشین همیشفی آتش اند. ا

ِصيُر(. اِر َخاِلِديـَن ِفهَيا َو ِبْئـَس امْلَ ْصَحـاُب الّنَ
َ
ِئـَك أ

َ
ْول

ُ
ُبـوا ِبآَياِتَنـا أ

َ
َكّذ وا َو  َكَفـُر ِذيـَن 

َّ
کافـران بسـیار بـد اسـت )َو ال برگشـت 

هـر سـختی و مصیبتـی بـا اجـازه خداونـد اتفـاق می افتـد؛ اذن خداوند مطابق حکمت اوسـت و خداوند هیچ اشـتباهی انجام 

ج نمی کنـد. اتفاق چه تلخ باشـد و چه  نمی دهـد. انسـان بایـد بدانـد اسـباب و علت هـای دنیایـی چیـزی را از دسـت خـدا خـار

شـیرین، تـا بـه امضای خداوند نرسـد محقق نمی شـود.

کـه ایمانـش قـوی نباشـد بـا چنـد مصیبـت جانـی و مالـی و... ایمانـش از بیـن مـی رود و اعتـراض می کنـد: »چـرا ایـن  کسـی 

حادثـه بایـد بـرای مـن می افتـاد؟ حـّق مـن ایـن نبـود.«

یکی از آثار شففت ایمان به خداوند این است که خداوند در این اتفاقات، قلِب مؤمن را هدایت می کند. قلِب هدایت شده، 

که در این مشکالت  کرده، به قلب مؤمن می فهماند  که مشکالت و بالها را امضا  حوادث را درست می فهمد؛ همان خدایی 

کند یا مقابله و...؛ پس این مصیبت ها برای مؤمن سکوی صعود است نه دره سقوط!  کند یا صبر، استغفار  کند؛ شکر  چه 

کنیـم؛ امـا خداونـد عاَلـم  مـا حکمـت خیلـی از حـوادث روزگار را نمی دانیـم و شـاید از روی جهـل خـود زبـان بـه شـکایت بـاز 

ٍء  ِ َشْ
ّ

َبـُه َو اهَّلُل ِبـُكل
ْ
ـِد َقل  ِبـِإْذِن اهَّلِل َو َمـن ُيْؤِمـن ِبـاهَّلِل َيْ

َ
ِصيَبـٍة ِإاّل َصـاَب ِمـن ّمُ

َ
بـه آنچـه انجـام می دهـد عاِلـم اسـت )َمـا أ

َعِلـمٌي(.
ح می شود. از خدا و دین او اطاعت کنید و از فرامین فرستاده او نیز اطاعت نمایاد.  رارو دستور به ایمان، دستور اطاعت مطر

گر به هر دلیل به این راه پشت کنید، فقط خودتان را از سعادت محروم کرده اید؛ چرا که راامبر، راام روشن دین را به شما  ا

ِبنُي(. ُغ امْلُ
َ

َبل
ْ
 َرُسوِلَنا ال

َ
ا َعیل َ َ

ْيُتْ َفِإّن
َّ
 َفِإن َتَول

َ
ُسول ِطيُعوا الّرَ

َ
ِطيُعوا اهَّلَل َو أ

َ
رسانده است و بیش از این وظیفه ای ندارد )َو أ

معبـودی جـز اهَّلل وجـود نـدارد و تمـام بندگـی و اطاعـت شـما بایـد مختـص بـه اهَّلل باشـد. مسـیر زندگـی مؤمنـان بایـد اطاعـت 

 ُهـَو 
َ

ـَه ِإاّل
َ
کننـد و بـا تکیـه بـر او در راه مسـتقیم قـدم بردارنـد )اهَّلُل اَل ِإل خـدا و رسـول باشـد و در ایـن مسـیر بایـد بـه خـدا تـوّکل 
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ْؤِمُنـوَن(. ِل امْلُ
َ

َيَتـَوّك
ْ
 اهَّلِل َفل

َ
َوَعـیل

کردیـد! در راه اطاعـت خـدا و رسـول مراقـب دشـمنی ها باشـید. برخـی )نـه همـه( همسـران و  کـه خـدا را بـاور  کسـانی  ای 

فرزندان تـان دشـمِن ایمـان شـما هسـتند و مانـع جهـاد و هجـرت و انفـاق و امـر بـه معـروف و سـایر اعمـال دینـی می شـوند. 

کلـی بـا ایـن دشـمنان خانفـی، احتیـاط و مراقبـت اسـت، خیالتـان از جانـب آن هـا آسـوده نباشـد و در تبعیـت از آن هـا  رویکـرد 

وُهـْم(. ُكـْم َفاْحَذُر
َّ
ا ل ْواَلِدُكـْم َعـُدّوً

َ
َواِجُكـْم َو أ ْز

َ
ِذيـَن آَمُنـوا ِإّنَ ِمـْن أ

َّ
ـا ال َ ّيُ

َ
کنیـد )َيـا أ احتیـاط 

کنیم؟ با قهر از خانواده و ترک آن ها یا با مقابله محکم و آتشین؟  که چفونه حذر  سؤال این جاست 

کردن از آن هاست؛ اما  کردند، دستور قطعی عدم غفلت و حذر  گر برخی از افراد خانواده تان با شما در امر دینداری دشمنی  ا

ع چشم روشـی  کلی از آن موضو با رویکردی سـه مرحله ای؛ اول: دشـمنی آن ها را ببخشـید و مجازات شـان نکنید، دوم: به 

کینـه آن هـا را باقـی نفذاریـد )شـتر دیـدی، ندیـدی( و سـوم: سـعی در محـو آثـار دشـمنی ها و از  کنیـد و در صفحـه دل تـان 

کنیـد تـا آن هـا هـم مـورد غفـران و رحمت الهی قـرار گیرند و به راه ایمان هدایت شـوند و شـما  بین بـردن موانـع هدایـت آن هـا 

وا َفـِإّنَ  کـه خداونـد بسـیار غفـور و رحیـم اسـت )َو ِإن َتْعُفـوا َو َتْصَفُحـوا َو َتْغِفـُر گیریـد  هـم مـورد غفـران و رحمـت الهـی قـرار 

ِحمٌي(. اهَّلَل َغُفـوٌر ّرَ
کـه فقـط بـرای  کـه در دنیـا بـه دسـت می آوریـد، مـزد تـالش شـما نیسـتند؛ زینت هایـی از جانـب خداینـد1  امـوال و فرزندانـی 

آزمایـش شـما هسـتند. میـدان امتحـان امـوال و اوالد، جایـفاه تعالـی شماسـت نـه عرصـه سـرگرمی و دل مشـغولی! امـوال و 

کار بندیـد تـا بـه اجـر الهـی تبدیـل شـوند و بـرای شـما جاودانه بماننـد. اجر و پـاداش عظیم نزد  اوالد را در راه اطاعـت خـدا بـه 

ْجـٌر َعِظـمٌي(.
َ
ْواَلُدُكـْم ِفْتَنـٌة َو اهَّلُل ِعنـَدُه أ

َ
ُكـْم َو أ

ُ
ْمَوال

َ
ـا أ َ

َ
خداسـت و آنچـه نـزد خداسـت باقـی اسـت2 )ِإّن

کـه دانسـتید، شـاید دشـمنان دیـن در خانـه شـما و روزی خورتـان باشـند و دانسـتید همیـن امـوال و اوالد، می تواننـد  حـال 

لغزشـفاه ایمـان شـما باشـند، پـس تـا تـوان داریـد تقـوای الهـی راشـه کنیـد و خـود را از نافرمانـی او حفـظ نمایاـد. سـخن خدا 

گمـان نکنیـد انفـاق خسـارتی  ج نمایاـد.  کنیـد و مـال و جـان و... را در راه خـدا خـر و رسـول را بپذیریـد و از او راـروِی عملـی 

کار اسـت. حـرص و بخـل، انسـان را بـه زمیـن می چسـباند و  کـه مجبـور بـه تحمـل آن هسـتید؛ بلکـه خیـر شـما در ایـن  اسـت 

ُقـوا اهَّلَل  کـه بـه لطـف خـدا از شـّر حـرص محفـوظ هسـتند اهـل ُرسـتن از زمیـن و رسـیدن به آسـمان هسـتند )َفاّتَ فقـط کسـانی 

ْفِلُحـوَن(. ِئـَك ُهـُم امْلُ
َ
ْول

ُ
نُفِسـُكْم َو َمـن ُيـوَق ُشـّحَ َنْفِسـِه َفأ

َ
نِفُقـوا َخْيـًرا ّلِ

َ
ِطيُعـوا َو أ

َ
ُعـوا َو أ َمـا اْسـَتَطْعُتْ َو اْسَ

گرچـه تمـام هسـتی و دارایـی مـا از خداسـت، وقتـی مـاِل خـدا را در راه خودش صـرف کنیم، چیزی نمی گیـرد؛ بلکه به عنوان 

قـرض قبـول می کنـد تـا چنـد برابـرش را بـه مـا برگردانـد، باالتـر از ایـن، مغفرتـش شـامل مـا شـده و باعث محـو آثـار گناهانمان 

کر سـرمی زند. او بـرای انفاق کننـدگان شـکور اسـت و  می گـردد. چنیـن شـکرگزارِی بیـش از حـّدی فقـط از خداونـد بسـیار شـا

ُكـْم َو اهَّلُل َشـُكوٌر َحِلـمٌي(.
َ
ُكـْم َو َيْغِفـْر ل

َ
بـرای حریصـان، حلیـم و بردبـار )ِإن ُتْقِرُضـوا اهَّلَل َقْرًضـا َحَسـًنا ُيَضاِعْفـُه ل

کوچک تریـن راه نفـوذ و  گاهـی دارد.  چیـز پنهانـی بـرای خداونـد وجـود نـدارد و بـه نهـان و آشـکار شـما، بهتـر از خـوِد شـما آ

ْنَيا؛ مال و فرزندان زینت زندگی دنیایی هستند.« )کهف: 47( َياِة الّدُ َ يَنُة الْ َبُنوَن ِز
ْ
 َوال

ُ
ال َ 1. »الْ

2. »َما ِعنَدُكْم َينَفُد َو َما ِعنَد اهّلِل َباٍق؛ آنچه نزد شماست نابود می شود و آنچه نزد خداست پایدار است.« )نحل: 96(

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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کارهایـش، محکـم و ریشـه دار هسـتند. چنیـن خدایـی شـما را بـه  شکسـتی در او یافـت نمی شـود. او حکیـم اسـت و تمـام 

يـُز  َعِز
ْ
ـَهاَدِة ال

َ
َغْيـِب َو الّش

ْ
گاه اسـت و بازگشـت شـما بـه سـوی اوسـت )َعـاِلُ ال راه مسـتقیم دعـوت می کنـد و بـه اعمـال شـما آ

ِكـمُي(. َ احلْ
ک هستی، ما را به مزرعه دنیا آورده و به سوی خود برمی گرداند. برخی به او کافر می شوند و از رشد و  جمع بندی: فرمانراوی پا

تعالی بازمی مانند. خداوند ما را به تفکر در عاقبت کافران دعوت می کند و ریشه کفر آن ها را در انکار رسالت و آخرت می داند.

کـه مبـادا مصیبت هـای دنیایـی، ایمان ما  کـرده و مـا را برحـذر مـی دارد  خداونـد بـه ایمـان بـه خـود و رسـولش و قـرآن دعـوت 

را از بیـن ببـرد.

پـس از ایمـان، بـه اطاعـت دعـوت می کنـد و از دشـمنی برخـی خانواده هـا در راه دینـداری خبـر می دهـد و رفتـار صحیـح در 

گوشـزد می نمایـد. امـوال و اوالد یکـی از عرصه هـای دشـمنی خانواده هـا بـا دینـداری ماسـت، خداونـد بـه  مقابـل آن هـا را 

صراحـت امـوال و اوالد را فقـط بـرای آزمایـش معرفـی می کنـد.

در نهایت ما را به تقوای الهی و اطاعت و انفاق همه جانبه در راه رسول خدا و دینش فرا می خواند.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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193 منابع و مآخذ

کریم % ترجمه و تفسیر قرآن 

انتشاراتمؤلفنام اثرش

کریم1 میآموزش ترجمه و مفاهیم قرآن 
ّ

تحسینمحدث، صفار هرندی، عال

بنیاد بعثتبحرانی، هاشم بن سلیمان البرهان فی تفسیر القرآن2٭

مؤسسه التاریخ ابن عاشور محمد بن طاهرالتحریر و التنویر3٭

موسوی همدانی، سید محمدباقرترجمه تفسیر المیزان4٭

انصاریان، حسینترجمه قرآن کریم5٭

آوای قرآنبهرامپور، ابوالفضلترجمه قرآن کریم6

رضایی اصفهانی، محمد علی و...ترجمه قرآن کریم7٭

فوالدوند، محمد مهدیترجمه قرآن کریم8٭

گرمارودی، سید علیترجمه قرآن کریم9٭

مجتبوی، سید جالل الدینترجمه قرآن کریم10

میترجمه قرآن کریم11
ّ

محدث، صفار هرندی، عال

مشکینی، علیترجمه قرآن کریم12٭

معّزی، محمدکاظمترجمه قرآن کریم13٭

مکارم شیرازی، ناصرترجمه قرآن کریم14٭

کبرترجمه قرآن کریم )احسن الحدیث(15 قرشی، سید علی ا

کریم )روان جاوید(16٭ ثقفی تهرانی،محمدترجمه قرآن 

دارالکتابقمی، علی بن ابراهیم تفسیر القمي 17٭

عبد علی بن جمعهتفسیر نورالثقلین18٭

کریم19 کریم ج.ا.ا.حمیدرضا مستفیددر محضر قرآن  مرکز طبع و نشر قرآن 

دانشفاه عالمه طباطباییفصلنامه رژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی20

دارالعلمگروه تدوین متون...فهم زبان قرآن21

کریمفقیهی رضایی، محمدرضا و...گزیده مستندات ترجمه قرآن...22 مرکز طبع و نشر قرآن 

ناصر خسروطبرسی، فضل بن حسنمجمع البیان فی تفسیر القرآن23٭

دار محبی الحسینمدرسی، سید محمدتقیمن هدی القرآن24٭

طباطبایی، سید محمدحسیناݥلمیزݥاݥنݥ فیݥ تفسیرݥ اݥلقرݥآݥنݥ25٭

روایت %

انتشاراتمؤلفنام اثرش

اسالمیهکلینی، محّمد بن یعقوباصول کافی26٭

مؤسسة آل البیت؟مهع؟  دیلمی، حسن بن محمدأعالم الدین في صفات المؤمنین 27٭

توضیح: در مواردی که با عالمت »٭« مشخص شده اند، از نرم افزارهای جامع التفاسیر نور، قاموس نور و یا کتابخانه دیجیتال نور )مرکز تحقیقات کامپاوتری   .1
علوم اسالمی نور( هم استفاده شده است. منابع مشخص شده مربوط به مجموعه دوجلدی آموزش مسّبحات است.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ادبیات عرب و اعراب قرآن %

انتشاراتنویسندهنام کتابش

دار صادرزمخشرى، محمود بن عمراساس البالغة28٭

دارالمنیر و دارالفارابی دعاس و حمیدان و قاسم اعراب القرآن الکریم 29٭

داراالرشاددرویش محیی الدیناعراب القرآن و بیانه30٭

ح مغنی االدیب31٭ قدسصفائی، غالمعلیترجمه و شر

دار الکوخالغالئینی، مصطفیجامع الدروس العربیه32

دار الرشید مؤسسة اإلیمانصافی، محمود بن عبدالرحیمالجدول فی إعراب القرآن33٭

الجوردی، سید عدنانجزوه نحو 2 دانشفاه علوم حدیث34

ــ شریفیان، احسانجمله شناسی35 نشر معارفبرزگر، محمدـ 

دار العلمطباطبایی، سید محمد رضاصرف ساده36

کاربردی37 مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالمیکشمیری، عبدالرسولصرف 

مفیدحسینی طهرانی، هاشمعلوم العربیه38٭

اسوهقبادی آدینه وند، محمد رضاکلمة اهَّلل العلیا39٭

دار العلمشرتونی، رشیدمبادی العربیه40٭

دار عمارالسامرائی، فاضل صالحمعانی األبنیه فی العربیه41

شرکة العاتکالسامرائی، فاضل صالحمعانی النحو42

دار العلم للمالیان یعقوب، امیل معجم اإلعراب و اإلمالء43

التصریف 44٭ النحو و  العربیة في  القواعد  الحمیددقر، عبد الغنی معجم 

جامعة المصطفی العالمیهعصاری، محمود رضامفاهیم علم نحو45٭

دار العلم للمالیان یعقوب، امیل موسوعة النحو و الصرف و اإلعراب 46٭

ابو حیان، محمد بن یوسف الهدایة فی النحو47

نشر معارفبرزگر، محمدواژه شناسی48

فرهنگ لغت %
انتشاراتنویسندهنام کتابش

مصطفوى، حسن التحقیق فی کلمات القرآن الکریم 49٭

کریم50٭ خسروی حسینی، غالمرضاترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن 

بستانی، فؤاد افرامفرهنگ ابجدی51٭

داراآلفاق الجدیدةعسکرى، حسن بن عبداهَّلل الفروق فی اللغه52٭

کبرقاموس قرآن53٭ قرشی، سید علی ا

مکتب األعالم اإلسالمیابن فارس، احمد بن فارسمعجم مقایاس اللغه54٭

راغب اصفهانی، حسین بن محمدمفردات الفاظ القرآن55٭

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ح شــده اســت. لغــات درس همراه آموختن زبــان قرآن، دچار  لغــات هــر درس، در دو بخش کلمات آشــنا و کلمات جدید مطر

توسعه می شود که در چهار مرحله مشاهده می کنیم:

مرحله اول )درس 1 تا 4( %
کلمات و معانی آن ها ذکر می شوند. قسمتی از لغتنامه درس چهارم عبارت اند از: در این مرحله 

َشّر: شّر، بدی

کرد، حسد ورزید. کید( هیچ َحَسَد: حسادت  ِمْن: از، بعضی، )زائده برای تأ

ا َحَسَد: هنفامی که )زمانی که( حسد می ورزد.
َ

إذ

کلمات آشنا و جدید: کلمات آشنا به رنگ فیروزه ای و کلمات جدید به رنگ قرمز هستند. در متن آیات درس، فقط   •

کلمات جدید، به رنگ قرمز مشخص شده اند.

کلمه آمده، صحیح و اســتفاده از هرکدامشــان، در ترجمه آیات بالمانع  معانــی متعــدد: تمام معناهایی که برای یک   •

است.

کاربرد ندارند و در درس های آتی احتمااًل استفاده  که در درس موردنظر  کلمات  ترجمه های سبزآبی: برخی از معانی   •

خواهند شد، به رنگ سبزآبی می آیند؛ مانند معنای دوم و سوم کلمه »ِمن« که در درس چهارم کاربرد ندارند. معمواًل 

که معنای سبزآبی در آن ها به کاررفته است، در پاورقی ذکر شده اند. آیاتی 

اصطالحــات: در انتهــای هــر آیــه، اصطالحــات و برخــی عبــارات با رنگ قهــوه ای آمده اســت، ترجمه ایــن عبارات،   •

متفاوت از ترجمه تحت اللفظی آن ها بوده و به علت سهولت فهم به صورت مجزا آمده اند.

مرحله دوم )درس 5 تا 6( %
از این مرحله، ریشه لغت، اضافه می شود. قسمتی از لغتنامه درس ششم عبارت اند از:

: قطعًا، همانا. ُم ]علم[: می آموزد، تعلیم می دهد ِإّنَ ِ
ّ

ُیَعل

ح نمی شود. کلمات بدون ریشه: برای اسامی مبنی، برخی جامدات غیر مصدری، اصطالحات و عبارات، ریشه مطر  •

مرحله سوم )درس 7 تا 15( %
از این مرحله، مؤنث لفظی، مثّنی، جمع ســالم و مکّســر ترجمه نمی شــوند و فقط مفرد مذکر آن ها معنا می شــوند. قســمتی از 

لغتنامه درس هفتم در شکل زیر آمده است:

آَخر ]أخر[: دیفر آَخِريَن ]أخر[: ج.س آَخر

ار ]سفر[: ج.م ِسفر
َ

ْسف
َ
کتاب أ ِسفر ]سفر[: 

عالئم اختصاری: »ج.م= جمع مکّسر«، »ج.س= جمع سالم«.  •

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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مرحله چهارم )درس 16 تا آخر( %
پس از اتمام مبحث فعل در درس پانزدهم، از این مرحله فقط صیغه اول ماضی هر فعل ترجمه شده و سایر صیغه های آن 

فعل به صیغه اول ماضی رجوع داده می شوند. قسمتی از جدول درس شانزدهم و هفدهم در شکل زیر آمده است:

ع مجهول، 3 َبَعَث{ کرد ُيْبَعُثوَن ]بعث[: }مضار ــ َیفَعُل{، برانفیخت، مبعوث  َبَعَث ]بعث[: }ماضی، 1 َفَعَلـ 

کرد، انجام داد َعِملُتم ]عمل[: }ماضی، 9 َعِمَل{  ]عمل[: }ماضی، 1 َفِعَل ـــ َیفَعُل{، عمل 
َ

َعِمل

نَزَل{
َ
ْنَزلنا ]نزل[: }ماضی، 14 أ

َ
کرد أ  ]نزل[: }ماضی، 1 إفعال{، فرو فرستاد، نازل 

َ
نَزل

َ
أ

صیغه اول: معنا و باب فعل های ماضی صیغه اول، در جدول آمده است؛ مانند »َبَعَث« و »َعِمَل« و »أنَزَل«.  •

سایر صیغه ها: صیغه های 2 تا 14، به صیغه اوِل ماضِی معلوم از باب خودش، ارجاع داده می شود؛ مانند: »ُیبَعثوَن«،   •

»َعِملُتم« و »أنَزلنا«.

کید فعل، نشان داده نمی شوند. در این مرحله، تغیاراتی همچون نصب، جزم و تأ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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199 راهنمای جدول تحلیل فعل

تحلیل فعل نوعی تمرین زبان قرآن است که با شیوه تکمیل آن آشنا می شویم. یک نمونه از این جدول عبارت است از:

صورت اولیهنوعش.صبابریشهفعلش
مرحله 2مرحله 1

صورت فعلیقصورت فعلیق

ســتون فعــل: بــا توجــه به آیات و عبارات تمرین، افعال موردنظر را در این ســتون وارد کنیــد. حروف قبل از فعل و ضمایر1   .1
وا را در این ستون می نویسیم. ُ

وَها فقط َیحِمل
ُ

ْم َیْحِمل
َ
متصل، در این ستون نوشته نمی شوند؛ مثاًل برای ل

کلمه )در افعال ثالثی( به صورت ســه حرِف متصل به هم )بدون فاصله یا خط تیره( نوشــته  ســتون ریشــه: ریشــۀ   .2
می شود. در صورت ندانستن ریشه، از لغتنامه کتاب استفاده کنید.

( و برای افعال ثالثی مزید،  ُ
ــ َیفُعل ـ 

َ
َعل

َ
ع صیغه اول )مثــاًل ف ــ مضار ســتون بــاب: بــرای افعال ثالثی مجرد، وزن ماضیـ   .3

وزن مصدر باب مزید )مثاًل إفعال یا َتفعیل( در این ستون نوشته می شود.
گر یافتن شماره صیغه از ظاهر  ج می شود. ا ســتون ش. ص: شــماره صیغه فعل، به صورت عددی در این ســتون در  .4
فعل دشوار بود، می توانید با بررسی جمله، غایب، مخاطب یا متکلم بودن و همچنین مفرد، مثّنی و جمع بودن فعل 

را رادا کنید.

ستون نوع: نوع فعل، مطابق جدول زیر و نوع فعل براساس ساختار ظاهری یا معنا مشخص می شود.  .5

نهیأمرمضارعماضینوع

ســتون صــورت اولیه: در این ســتون، صورت اولیه کلمه، قبل از هرگونه تغیاری اعــم از معنایی، ظاهری یا نحوی   .6

نوشته می شود. برای رسیدن به صورت اولیه فعل کافی است، وزن صورت اولیه را براساس باب، شماره صیغه و نوع، 

گذاری نمود. کرد و سپس ریشه فعل را در وزن صورت اولیه جا رادا 

ستون مرحله: تغیارات فعل از حالت اولیه تا آنچه در جمله است در این ستون نوشته می شود. در هر مرحله قاعده ای   .7
را که روی فعل جاری شده است در ستون ق )قاعده( و اثر آن قاعده را در ستون صورت فعلی می نویسیم. ممکن است 
در یک فعل چندین مرحله تغیار داشــته باشــیم؛ برای مثال هم مجهول شده باشــد و هم اعالل و هم منصوب. در این 
صورت باید در مرحله اول، فعِل مجهول را بیاوریم و در مرحله دوم فعِل مجهول اعالل شده و در مرحله سوم فعل مجهول 
اعالل شدۀ منصوب. در این ستون سعی می کنیم تغیارات فعل را به ترتیب جدول زیر انجام دهیم؛ یعنی اول تغیارات 

معنایی، سپس تغیارات لفظی و در پایان تغیارات نحوی )البته در موارد اندکی نمی توان از این ترتیب استفاده کرد(.

انواع تغیارات فعل و قاعده های مربوط به آن ها در جدول زیر آمده است:

تغییرات نحویتغییرات لفظیتغییرات معنایی

کیدنهیأمرنفیمجهول شدنتغییر نصبجزمابدالاعاللت همزهادغامتأ

کیدجزمأمر--/جزم/نصبمجهولقاعده نصبجزمابدالاعاللت همزهادغامتأ

1. برای استاد: ضمایر نصبی و جّری.

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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201 جدول افعال

ابواب ثالثی مجرد1
ُ را نشــان می دهد. برای تصریفات ســایر ابواب ثالثی مجرد، کافی 

ــ َیفَعل ـ 
َ

َعل
َ
جــدول زیــر تصریفــات فعل ثالثی مجرد از باب ف

ع، ضمه ُــ   اســت حرکــت عیــن الفعــل را در جدول زیر به حرکت مناســب آن باب تغیاــر دهید. در صورتی که عین الفعــل مضار

ُ آغاز می شود.
باشد، صیغه های امر مخاطب با ا

ــ َیفَعُل َعَلـ 
َ

امرمخاطبمضا معلوم مؤّکدمضامجهولماض مجهولمضامعلومماض معلومضمیرش ف

غایب مذ

  َیْفَعَلّنَ ُیْفَعُل ُفِعَل َیْفَعُل َفَعَلُهَو1

ِن َفَعالُهما2
َ

ِن ُفِعال َیْفَعال
َ

ّنِ ُیْفَعال
َ

  َیْفَعال

  َیْفَعُلّنَ ُیْفَعُلوَن ُفِعُلوا َیْفَعُلوَن َفَعُلواُهم3

غایب مؤ

  َتْفَعَلّنَ ُتْفَعُل ُفِعَلْت َتْفَعُل َفَعَلْتِهَی4

ِن َفَعَلَتاُهمامؤ5
َ

ِن ُفِعَلَتا َتْفَعال
َ

ّنِ ُتْفَعال
َ

  َتْفَعال

  َیْفَعْلَناّنِ ُیْفَعْلَن ُفِعْلَن َیْفَعْلَن َفَعْلَنُهّن6َ

مخاطب مذ

 ِاْفَعْل َتْفَعَلّنَ ُتْفَعُل ُفِعْلَت َتْفَعُل َفَعْلَتأنَت7

ِن َفَعْلُتَماأنُتما8
َ

ِن ُفِعْلُتَما َتْفَعال
َ

ّنِ ُتْفَعال
َ

 َتْفَعال
َ

 ِاْفَعال

 ِاْفَعُلوا َتْفَعُلّنَ ُتْفَعُلوَن ُفِعْلُتم َتْفَعُلوَن َفَعْلُتمأنُتم9

مخاطب مؤ

 ِاْفَعِلي َتْفَعِلّنَ ُتْفَعِلیَن ُفِعْلِت َتْفَعِلیَن َفَعْلِتأنِت10

ِن َفَعْلُتَماأنُتمامؤ11
َ

ِن ُفِعْلُتَما َتْفَعال
َ

ّنِ ُتْفَعال
َ

 َتْفَعال
َ

 ِاْفَعال

 ِاْفَعْلَن َتْفَعْلَناّنِ ُتْفَعْلَن ُفِعْلُتّنَ َتْفَعْلَن َفَعْلُتّنَأنُتّن12َ

متکّلم
ْفَعُل َفَعْلُتأنا13

َ
ْفَعُل ُفِعْلُت أ

ُ
ْفَعَلّنَ أ

َ
  أ

  َنْفَعَلّنَ ُنْفَعُل ُفِعْلَنا َنْفَعُل َفَعْلَناَنحُن14

ع«، »مذ= مذکر« و »مؤ=مؤنث«. 1. کلمات اختصاری: »ماض= ماضی«، »مضا=مضار

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



راوست چهارم202

ابواب ثالثی مزید
باب إفعال %

امرمخاطبمضا معلوم مؤّکدمضامجهولماض مجهولمضامعلومماض معلومضمیرش

غایب مذ

فِعَل ُیفِعُل أفَعَلُهَو1
ُ
  ُیفِعَلّنَ ُیفَعُل أ

ُهما2
َ

ِن أفَعال
َ

 ُیفِعال
َ

فِعال
ُ
ِن أ

َ
ّنِ ُیفَعال

َ
  ُیفِعال

فِعُلوا ُیفِعُلوَن أفَعُلواُهم3
ُ
  ُیفِعُلّنَ ُیفَعُلوَن أ

غایب مؤ

فِعَلْت ُتفِعُل أفَعَلْتِهَی4
ُ
  ُتفِعَلّنَ ُتفَعُل أ

ِن أفَعَلَتاُهمامؤ5
َ

فِعَلَتا ُتفِعال
ُ
ِن أ

َ
ّنِ ُتفَعال

َ
  ُتفِعال

فِعْلَن ُیفِعْلَن أفَعْلَنُهّن6َ
ُ
  ُیفِعْلَناّنِ ُیفَعْلَن أ

مخاطب مذ

فِعْلَت ُتفِعُل أفَعْلَتأنَت7
ُ
 أفِعْل ُتفِعَلّنَ ُتفَعُل أ

ِن أفَعْلُتَماأنُتما8
َ

فِعْلُتَما ُتفِعال
ُ
ِن أ

َ
ّنِ ُتفَعال

َ
 ُتفِعال

َ
 أفِعال

فِعْلُتم ُتفِعُلوَن أفَعْلُتمأنُتم9
ُ
 أفِعُلوا ُتفِعُلّنَ ُتفَعُلوَن أ

مخاطب مؤ

فِعْلِت ُتفِعِلیَن أفَعْلِتأنِت10
ُ
 أفِعِلي ُتفِعِلّنَ ُتفَعِلیَن أ

ِن أفَعْلُتَماأنُتمامؤ11
َ

فِعْلُتَما ُتفِعال
ُ
ِن أ

َ
ّنِ ُتفَعال

َ
 ُتفِعال

َ
 أفِعال

فِعْلُتّنَ ُتفِعْلَن أفَعْلُتّنَأنُتّن12َ
ُ
 أفِعْلَن ُتفِعْلَناّنِ ُتفَعْلَن أ

متکّلم
فِعُل أفَعْلُتأنا13

ُ
فِعْلُت أ

ُ
فَعُل أ

ُ
فِعَلّنَ أ

ُ
  أ

فِعْلَنا ُنفِعُل أفَعْلَناَنحُن14
ُ
  ُنفِعَلّنَ ُنفَعُل أ

باب َتفعیل %
امر مخاطبمضا معلوم مؤّکدمضا مجهولماض مجهولمضا معلومماض معلومضمیرش 

غایب مذ

َلُهَو1 ُل َفّعَ َل ُیَفّعِ ُل ُفّعِ َلّنَ ُیَفّعَ   ُیَفّعِ

ُهما2
َ

ال ِن َفّعَ
َ

ال  ُیَفّعِ
َ

ال ِن ُفّعِ
َ

ال ّنِ ُیَفّعَ
َ

ال   ُیَفّعِ

ُلواُهم3 ُلوَن َفّعَ ُلوا ُیَفّعِ ُلوَن ُفّعِ ُلّنَ ُیَفّعَ   ُیَفّعِ

غایب مؤ

َلْتِهَی4 ُل َفّعَ َلْت ُتَفّعِ ُل ُفّعِ َلّنَ ُتَفّعَ   ُتَفّعِ

َلَتاُهما مؤ5 ِن َفّعَ
َ

ال َلَتا ُتَفّعِ ِن ُفّعِ
َ

ال ّنِ ُتَفّعَ
َ

ال   ُتَفّعِ

ْلَنُهّن6َ ْلَن َفّعَ ْلَن ُیَفّعِ ْلَن ُفّعِ ْلَناّنِ ُیَفّعَ   ُیَفّعِ

مخاطب مذ

ْلَتأنَت7 ُل َفّعَ ْلَت ُتَفّعِ ُل ُفّعِ َلّنَ ُتَفّعَ ْل ُتَفّعِ  َفّعِ

ْلُتَماأنُتما8 ِن َفّعَ
َ

ال ْلُتَما ُتَفّعِ ِن ُفّعِ
َ

ال ّنِ ُتَفّعَ
َ

ال  ُتَفّعِ
َ

ال  َفّعِ

ْلُتمأنُتم9 ُلوَن َفّعَ ْلُتم ُتَفّعِ ُلوَن ُفّعِ ُلّنَ ُتَفّعَ ُلوا ُتَفّعِ  َفّعِ

مخاطب مؤ

ْلِتأنِت10 ِلیَن َفّعَ ْلِت ُتَفّعِ ِلیَن ُفّعِ ِلّنَ ُتَفّعَ ِلي ُتَفّعِ  َفّعِ

ْلُتَماأنُتما مؤ11 ِن َفّعَ
َ

ال ْلُتَما ُتَفّعِ ِن ُفّعِ
َ

ال ّنِ ُتَفّعَ
َ

ال  ُتَفّعِ
َ

ال  َفّعِ

ْلُتّنَأنُتّن12َ ْلَن َفّعَ ْلُتّنَ ُتَفّعِ ْلَن ُفّعِ ْلَناّنِ ُتَفّعَ ْلَن ُتَفّعِ  َفّعِ

متکّلم
ْلُتأنا13 ُل َفّعَ َفّعِ

ُ
ْلُت أ ُل ُفّعِ َفّعَ

ُ
َلّنَ أ َفّعِ

ُ
  أ

ْلَناَنحُن14 ُل َفّعَ ْلَنا ُنَفّعِ ُل ُفّعِ َلّنَ ُنَفّعَ   ُنَفّعِ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ة %
َ
باب ُمفاَعل

امرمخاطبمضا معلوم مؤّکدمضامجهولماض مجهولمضامعلومماض معلومضمیرش 

غایب مذ

  ُیَفاِعَلّنَ ُیَفاَعُل ُفوِعَل ُیَفاِعُل َفاَعَلُهَو1

ُهما2
َ

ِن َفاَعال
َ

 ُیَفاِعال
َ

ِن ُفوِعال
َ

ّنِ ُیَفاَعال
َ

  ُیَفاِعال

  ُیَفاِعُلّنَ ُیَفاَعُلوَن ُفوِعُلوا ُیَفاِعُلوَن َفاَعُلواُهم3

غایب مؤ

  ُتَفاِعَلّنَ ُتَفاَعُل ُفوِعَلْت ُتَفاِعُل َفاَعَلْتِهَی4

ِن َفاَعَلَتاُهما مؤ5
َ

ِن ُفوِعَلَتا ُتَفاِعال
َ

ّنِ ُتَفاَعال
َ

  ُتَفاِعال

  ُیَفاِعْلَناّنِ ُیَفاَعْلَن ُفوِعْلَن ُیَفاِعْلَن َفاَعْلَنُهّن6َ

مخاطب مذ

 َفاِعْل ُتَفاِعَلّنَ ُتَفاَعُل ُفوِعْلَت ُتَفاِعُل َفاَعْلَتأنَت7

ِن َفاَعْلُتَماأنُتما8
َ

ِن ُفوِعْلُتَما ُتَفاِعال
َ

ّنِ ُتَفاَعال
َ

 ُتَفاِعال
َ

 َفاِعال

 َفاِعُلوا ُتَفاِعُلّنَ ُتَفاَعُلوَن ُفوِعْلُتم ُتَفاِعُلوَن َفاَعْلُتمأنُتم9

مخاطب مؤ

 َفاِعِلي ُتَفاِعِلّنَ ُتَفاَعِلیَن ُفوِعْلِت ُتَفاِعِلیَن َفاَعْلِتأنِت10

ِن َفاَعْلُتَماأنُتما مؤ11
َ

ِن ُفوِعْلُتَما ُتَفاِعال
َ

ّنِ ُتَفاَعال
َ

 ُتَفاِعال
َ

 َفاِعال

 َفاِعْلَن ُتَفاِعْلَناّنِ ُتَفاَعْلَن ُفوِعْلُتّنَ ُتَفاِعْلَن َفاَعْلُتّنَأنُتّن12َ

متکّلم
َفاِعُل َفاَعْلُتأنا13

ُ
َفاَعُل ُفوِعْلُت أ

ُ
َفاِعَلّنَ أ

ُ
  أ

  ُنَفاِعَلّنَ ُنَفاَعُل ُفوِعْلَنا ُنَفاِعُل َفاَعْلَناَنحُن14

باب افِتعال %
امرمخاطبمضا معلوم مؤّکدمضا مجهولماض مجهولمضامعلومماض معلومضمیرش 

غایب مذ

  َیفتِعَلّنَ ُیفتَعُل ُافُتِعَل َیفتِعُل ِافتعَلُهَو1

ُهما2
َ

ِن افتعال
َ

 َیفتِعال
َ

ِن ُافُتِعال
َ

ّنِ ُیفتَعال
َ

  َیفتِعال

  َیفتِعُلّنَ ُیفتَعُلوَن ُافُتِعُلوا َیفتِعُلوَن افتعُلواُهم3

غایب مؤ

  َتفتِعَلّنَ ُتفتَعُل ُافُتِعَلْت َتفتِعُل افتعَلْتِهَی4

ِن افتعَلَتاُهما مؤ5
َ

ِن ُافُتِعَلَتا َتفتِعال
َ

ّنِ ُتفتَعال
َ

  َتفتِعال

  َیفتِعْلَناّنِ ُیفتَعْلَن ُافُتِعْلَن َیفتِعْلَن افتعْلَنُهّن6َ

مخاطب مذ

 افتِعْل َتفتِعَلّنَ ُتفتَعُل ُافُتِعْلَت َتفتِعُل افتعْلَتأنَت7

ِن افتعْلُتَماأنُتما8
َ

ِن ُافُتِعْلُتَما َتفتِعال
َ

ّنِ ُتفتَعال
َ

 َتفتِعال
َ

 افتِعال

 افتِعُلوا َتفتِعُلّنَ ُتفتَعُلوَن ُافُتِعْلُتم َتفتِعُلوَن افتعْلُتمأنُتم9

مخاطب مؤ

 افتِعِلي َتفتِعِلّنَ ُتفتَعِلیَن ُافُتِعْلِت َتفتِعِلیَن افتعْلِتأنِت10

ِن افتعْلُتَماأنُتما مؤ11
َ

ِن ُافُتِعْلُتَما َتفتِعال
َ

ّنِ ُتفتَعال
َ

 َتفتِعال
َ

 افتِعال

 افتِعْلَن َتفتِعْلَناّنِ ُتفتَعْلَن ُافُتِعْلُتّنَ َتفتِعْلَن افتعْلُتّنَأنُتّن12َ

متکّلم
فتِعُل افتعْلُتأنا13

َ
فتَعُل ُافُتِعْلُت أ

ُ
فتِعَلّنَ أ

َ
  أ

  َنفتِعَلّنَ ُنفتَعُل ُافُتِعْلَنا َنفتِعُل افتعْلَناَنحُن14

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



راوست چهارم204

ل % باب َتَفّعُ

امرمخاطبمضا معلوم مؤّکدمضا مجهولماض مجهولمضامعلومماض معلومضمیرش 

غایب مذ

َلُهَو1 ُل َتَفّعَ َل َیَتَفّعَ ُل ُتُفّعِ َلّنَ ُیَتَفّعَ   َیَتَفّعَ
ُهما2

َ
ال ِن َتَفّعَ

َ
ال  َیَتَفّعَ

َ
ال ِن ُتُفّعِ

َ
ال ّنِ ُیَتَفّعَ

َ
ال   َیَتَفّعَ

ُلواُهم3 ُلوَن َتَفّعَ ُلوا َیَتَفّعَ ُلوَن ُتُفّعِ ُلّنَ ُیَتَفّعَ   َیَتَفّعَ

غایب مؤ

َلْتِهَی4 ُل َتَفّعَ َلْت َتَتَفّعَ ُل ُتُفّعِ َلّنَ ُتَتَفّعَ   َتَتَفّعَ
َلَتاُهما مؤ5 ِن َتَفّعَ

َ
ال َلَتا َتَتَفّعَ ِن ُتُفّعِ

َ
ال ّنِ ُتَتَفّعَ

َ
ال   َتَتَفّعَ

ْلَنُهّن6َ ْلَن َتَفّعَ ْلَن َیَتَفّعَ ْلَن ُتُفّعِ ْلَناّنِ ُیَتَفّعَ   َیَتَفّعَ

مخاطب مذ

ْلَتأنَت7 ُل َتَفّعَ ْلَت َتَتَفّعَ ُل ُتُفّعِ َلّنَ ُتَتَفّعَ ْل َتَتَفّعَ  َتَفّعَ
ْلُتَماأنُتما8 ِن َتَفّعَ

َ
ال ْلُتَما َتَتَفّعَ ِن ُتُفّعِ

َ
ال ّنِ ُتَتَفّعَ

َ
ال  َتَتَفّعَ

َ
ال  َتَفّعَ

ْلُتمأنُتم9 ُلوَن َتَفّعَ ْلُتم َتَتَفّعَ ُلوَن ُتُفّعِ ُلّنَ ُتَتَفّعَ ُلوا َتَتَفّعَ  َتَفّعَ

مخاطب مؤ

ْلِتأنِت10 ِلیَن َتَفّعَ ْلِت َتَتَفّعَ ِلیَن ُتُفّعِ ِلّنَ ُتَتَفّعَ ِلي َتَتَفّعَ  َتَفّعَ
ْلُتَماأنُتما مؤ11 ِن َتَفّعَ

َ
ال ْلُتَما َتَتَفّعَ ِن ُتُفّعِ

َ
ال ّنِ ُتَتَفّعَ

َ
ال  َتَتَفّعَ

َ
ال  َتَفّعَ

ْلُتّنَأنُتّن12َ ْلَن َتَفّعَ ْلُتّنَ َتَتَفّعَ ْلَن ُتُفّعِ ْلَناّنِ ُتَتَفّعَ ْلَن َتَتَفّعَ  َتَفّعَ

متکّلم
ْلُتأنا13 ُل َتَفّعَ َتَفّعَ

َ
ْلُت أ ُل ُتُفّعِ َتَفّعَ

ُ
َلّنَ أ َتَفّعَ

َ
  أ

ْلَناَنحُن14 ُل َتَفّعَ ْلَنا َنَتَفّعَ ُل ُتُفّعِ َلّنَ ُنَتَفّعَ   َنَتَفّعَ

باب اسِتفعال %

امرمخاطبمضا معلوم مؤّکدمضامجهولماض مجهولمضامعلومماض معلومضمیرش 

غایب مذ

  َیسَتفِعَلّنَ ُیسَتفَعُل ُاسُتفِعَل َیسَتفِعُل ِاسَتفَعَلُهَو1
ُهما2

َ
ِن اسَتفَعال

َ
 َیسَتفِعال

َ
ِن ُاسُتفِعال

َ
ّنِ ُیسَتفَعال

َ
  َیسَتفِعال

  َیسَتفِعُلّنَ ُیسَتفَعُلوَن ُاسُتفِعُلوا َیسَتفِعُلوَن اسَتفَعُلواُهم3

غایب مؤ

  َتسَتفِعَلّنَ ُتسَتفَعُل ُاسُتفِعَلْت َتسَتفِعُل اسَتفَعَلْتِهَی4
ِن اسَتفَعَلَتاُهما مؤ5

َ
ِن ُاسُتفِعَلَتا َتسَتفِعال

َ
ّنِ ُتسَتفَعال

َ
  َتسَتفِعال

  َیسَتفِعْلَناّنِ ُیسَتفَعْلَن ُاسُتفِعْلَن َیسَتفِعْلَن اسَتفَعْلَنُهّن6َ

مخاطب مذ

 اسَتفِعْل َتسَتفِعَلّنَ ُتسَتفَعُل ُاسُتفِعْلَت َتسَتفِعُل اسَتفَعْلَتأنَت7
ِن اسَتفَعْلُتَماأنُتما8

َ
ِن ُاسُتفِعْلُتَما َتسَتفِعال

َ
ّنِ ُتسَتفَعال

َ
 َتسَتفِعال

َ
 اسَتفِعال

 اسَتفِعُلوا َتسَتفِعُلّنَ ُتسَتفَعُلوَن ُاسُتفِعْلُتم َتسَتفِعُلوَن اسَتفَعْلُتمأنُتم9

مخاطب مؤ

 اسَتفِعِلي َتسَتفِعِلّنَ ُتسَتفَعِلیَن ُاسُتفِعْلِت َتسَتفِعِلیَن اسَتفَعْلِتأنِت10
ِن اسَتفَعْلُتَماأنُتما مؤ11

َ
ِن ُاسُتفِعْلُتَما َتسَتفِعال

َ
ّنِ ُتسَتفَعال

َ
 َتسَتفِعال

َ
 اسَتفِعال

 اسَتفِعْلَن َتسَتفِعْلَناّنِ ُتسَتفَعْلَن ُاسُتفِعْلُتّنَ َتسَتفِعْلَن اسَتفَعْلُتّنَأنُتّن12َ

متکّلم
سَتفِعُل اسَتفَعْلُتأنا13

َ
سَتفَعُل ُاسُتفِعْلُت أ

ُ
سَتفِعَلّنَ أ

َ
  أ

  َنسَتفِعَلّنَ ُنسَتفَعُل ُاسُتفِعْلَنا َنسَتفِعُل اسَتفَعْلَناَنحُن14

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



205 جدول افعال

افعال معتّل
مثال %

ــ َیفِعُل َعَلـ 
َ

امرمخاطبمضا معلوم مؤّکدمضا مجهولماض مجهولمضامعلومماض معلومضمیرش ف

غایب مذ

  َیِعَدّنَ ُیوَعُد ُوِعَد َیِعُد َوَعَدُهَو1
  َیِعَداّنِ ُیوَعَداِن ُوِعَدا َیِعَداِن َوَعَداُهما2
  َیِعُدّنَ ُیوَعُدوَن ُوِعُدوا َیِعُدوَن َوَعُدواُهم3

غایب مؤ

  َتِعَدّنَ ُتوَعُد ُوِعَدْت َتِعُد َوَعَدْتِهَی4

  َتِعَداّنِ ُتوَعَداِن ُوِعَدَتا َتِعَداِن َوَعَدَتاُهما مؤ5

  َیِعْدَناّنِ ُیوَعْدَن ُوِعْدَن َیِعْدَن َوَعْدَنُهّن6َ

مخاطب مذ

 ِعْد َتِعَدّنَ ُتوَعُد ُوِعْدَت َتِعُد َوَعْدَتأنَت7
 ِعَدا َتِعَداّنِ ُتوَعَداِن ُوِعْدُتَما َتِعَداِن َوَعْدُتَماأنُتما8
 ِعُدوا َتِعُدّنَ ُتوَعُدوَن ُوِعْدُتم َتِعُدوَن َوَعْدُتمأنُتم9

مخاطب مؤ

 ِعِدي َتِعِدّنَ ُتوَعِدیَن ُوِعْدِت َتِعِدیَن َوَعْدِتأنِت10
 ِعَدا َتِعَداّنِ ُتوَعَداِن ُوِعْدُتَما َتِعَداِن َوَعْدُتَماأنُتما مؤ11
 ِعْدَن َتِعْدَناّنِ ُتوَعْدَن ُوِعْدُتّنَ َتِعْدَن َوَعْدُتّنَأنُتّن12َ

متکّلم
ِعُد َوَعْدُتأنا13

َ
وَعُد ُوِعْدُت أ

ُ
ِعَدّنَ أ

َ
  أ

  َنِعَدّنَ ُنوَعُد ُوِعْدَنا َنِعُد َوَعْدَناَنحُن14

اجوف %

ــ َیفُعُل َعَلـ 
َ

امرمخاطبمضا معلوم مؤّکدمضامجهولماض مجهولمضامعلومماض معلومضمیرش ف

غایب مذ

  َیُقوَلّنَ ُیَقاُل ِقیَل َیُقوُل َقاَلُهَو1
ُهما2

َ
ِن َقاال

َ
 َیُقوال

َ
ِن ِقیال

َ
ّنِ ُیَقاال

َ
  َیُقوال

  َیُقوُلّنَ ُیَقاُلوَن ِقیُلوا َیُقوُلوَن َقاُلواُهم3

غایب مؤ

  َتُقوَلّنَ ُتَقاُل ِقیَلْت َتُقوُل َقاَلْتِهَی4
ِن َقاَلَتاُهما مؤ5

َ
ِن ِقیَلَتا َتُقوال

َ
ّنِ ُتَقاال

َ
  َتُقوال

  َیُقْلَناّنِ ُیَقْلَن ِقْلَن َیُقْلَن ُقْلَنُهّن6َ

مخاطب مذ

 ُقْل َتُقوَلّنَ ُتَقاُل ِقْلَت َتُقوُل ُقْلَتأنَت7
ِن ُقْلُتَماأنُتما8

َ
ِن ِقْلُتَما َتُقوال

َ
ّنِ ُتَقاال

َ
 َتُقوال

َ
 ُقوال

 ُقوُلوا َتُقوُلّنَ ُتَقاُلوَن ِقْلُتم َتُقوُلوَن ُقْلُتمأنُتم9

مخاطب مؤ

 ُقوِلي َتُقوِلّنَ ُتَقاِلیَن ِقْلِت َتُقوِلیَن ُقْلِتأنِت10
ِن ُقْلُتَماأنُتما مؤ11

َ
ِن ِقْلُتَما َتُقوال

َ
ّنِ ُتَقاال

َ
 َتُقوال

َ
 ُقوال

 ُقْلَن َتُقْلَناّنِ ُتَقْلَن ِقْلُتّنَ َتُقْلَن ُقْلُتّنَأنُتّن12َ

متکّلم
ُقوُل ُقْلُتأنا13

َ
َقاُل ِقْلُت أ

ُ
ُقوَلّنَ أ

َ
  أ

  َنُقوَلّنَ ُنَقاُل ِقْلَنا َنُقوُل ُقْلَناَنحُن14

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ناقص %

َعَل-َیفُعُل
َ

امرمخاطبمضا معلوم مؤّکدمضامجهولماض مجهولمضامعلومماض معلومضمیرش ف

غایب مذ

  َیْدُعَوّنَ ُیْدَعي ُدِعَي َیْدُعو َدَعاُهَو1

  َیْدُعَواّنِ ُیْدَعَیاِن ُدِعَیا َیْدُعَواِن َدَعَواُهما2

  َیْدُعوّنَ ُیْدَعْوَن ُدُعوا َیْدُعوَن َدَعْواُهم3

غایب مؤ

  َتْدُعَوّنَ ُتْدَعي ُدِعَیْت َتْدُعو َدَعْتِهَی4

  َتْدُعَواّنِ ُتْدَعَیاِن ُدِعَیَتا َتْدُعَواِن َدَعَتاُهما مؤ5

  َیْدُعوَناّنِ ُیْدَعْیَن ُدِعیَن َیْدُعوَن َدَعْوَنُهّن6َ

مخاطب مذ

 ُاْدُع َتْدُعَوّنَ ُتْدَعي ُدِعیَت َتْدُعو َدَعْوَتأنَت7

 ُاْدُعَوا َتْدُعَواّنِ ُتْدَعَیاِن ُدِعیُتَما َتْدُعَواِن َدَعْوُتَماأنُتما8

 ُاْدُعوا َتْدُعوّنَ ُتْدَعْوَن ُدِعیُتم َتْدُعوَن َدَعْوُتمأنُتم9

مخاطب مؤ

 ُاْدُعِوي َتْدُعِوّنَ ُتْدَعْیَن ُدِعیِت َتْدُعِویَن َدَعْوِتأنِت10

 ُاْدُعَوا َتْدُعَواّنِ ُتْدَعَیاِن ُدِعیُتَما َتْدُعَواِن َدَعْوُتَماأنُتما مؤ11

 ُاْدُعوَن َتْدُعوَناّنِ ُتْدَعْیَن ُدِعیُتّنَ َتْدُعوَن َدَعْوُتّنَأنُتّن12َ

متکّلم
ْدُعو َدَعْوُتأنا13

َ
ْدَعي ُدِعیُت أ

ُ
ْدُعَوّنَ أ

َ
  أ

  َنْدُعَوّنَ ُنْدَعي ُدِعیَنا َنْدُعو َدَعْوَناَنحُن14

افعال مهموز %
امرمخاطبمضا معلوم مؤّکدمضامجهولماض مجهولمضامعلومماض معلومضمیرشأمن/إفعال

غایب مذ

وِمَن ُیْؤِمُن آَمَنُهَو1
ُ
  ُیْؤِمَنّنَ ُیْؤَمُن أ

وِمَنا ُیْؤِمَناِن آَمَناُهما2
ُ
  ُیْؤِمَناّنِ ُیْؤَمَناِن أ

وِمُنوا ُیْؤِمُنوَن آَمُنواُهم3
ُ
  ُیْؤِمُنّنَ ُیْؤَمُنوَن أ

غایب مؤ

وِمَنْت ُتْؤِمُن آَمَنْتِهَی4
ُ
  ُتْؤِمَنّنَ ُتْؤَمُن أ

وِمَنَتا ُتْؤِمَناِن آَمَنَتاُهما مؤ5
ُ
  ُتْؤِمَناّنِ ُتْؤَمَناِن أ

وِمّنَ ُیْؤِمّنَ آَمّنَُهّن6َ
ُ
  ُیْؤِمْنَناّنِ ُیْؤَمّنَ أ

مخاطب مذ

وِمْنَت ُتْؤِمُن آَمْنَتأنَت7
ُ
 آِمْن ُتْؤِمَنّنَ ُتْؤَمُن أ

وِمْنُتَما ُتْؤِمَناِن آَمْنُتَماأنُتما8
ُ
 آِمَنا ُتْؤِمَناّنِ ُتْؤَمَناِن أ

وِمْنُتم ُتْؤِمُنوَن آَمْنُتمأنُتم9
ُ
 آِمُنوا ُتْؤِمُنّنَ ُتْؤَمُنوَن أ

مخاطب مؤ

وِمْنِت ُتْؤِمِنیَن آَمْنِتأنِت10
ُ
 آِمِني ُتْؤِمِنّنَ ُتْؤَمِنیَن أ

وِمْنُتَما ُتْؤِمَناِن آَمْنُتَماأنُتما مؤ11
ُ
 آِمَنا ُتْؤِمَناّنِ ُتْؤَمَناِن أ

وِمْنُتّنَ ُتْؤِمّنَ آَمْنُتّنَأنُتّن12َ
ُ
 آِمّنَ ُتْؤِمْنَناّنِ ُتْؤَمّنَ أ

متکّلم
وِمُن آَمْنُتأنا13

ُ
وِمْنُت أ

ُ
وَمُن أ

ُ
وِمَنّنَ أ

ُ
  أ

اَنحُن14 ا ُنْؤِمُن آَمّنَ وِمّنَ
ُ
  ُنْؤِمَنّنَ ُنْؤَمُن أ

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ % ا ـــ أ 
: آیا 16، تغابن: 5

َ
أ

کنید، بجویید 9، جمعة: 10 ِاْبَتُغوا ]بغی[: طلب 

َبد ]أبد[: هرگز، همیشه 8، جمعة: 7
َ
أ

ِإْبن ]بنو[: پسر 11، صّف: 6

ِابن ]بنو[: پسر 11، صّف: 6

قی{ 20، تغابن: 16
َ
ُقوا ]وقی[: }امر،9 از ِاّت

َ
ِاّت

کرد 20، تغابن: 16 کرد، تقوا پیشه  َق ]وقی[: }ماضی،1 از ِافتعال{، پروا 
َ
ِاّت

َت ]أتی[: }ماضی،1 َفَعَل ـــ َیفِعُل{، آمد 16، تغابن: 
َ
أ

ْجر ]أجر[: اجر، پاداش 19، تغابن: 15
َ
أ

َحد ]وحد[: یکتا، یگانه، هیچ کس 2، توحید: 1
َ
أ

وا ]حذر[: }امر،9 از َحِذَر{ 19، تغابن: 14 ِاْحَذر

کرد 15، تغابن: 3 کرد، زیبا  ْحَسَن ]حسن[: نیکو 
َ
أ

کرم ص 11، صّف: 6 ْحَد ]حمد[: یکی از نام های پیامبر ا
َ
أ

آَخر ]أخر[: دیگر 7، جمعة: 3

ْخَرٰی ]أخر[: دیگر، چیز دیگری 14، صّف: 13
ُ
أ

یَن ]أخر[: ج.س آَخر 7، جمعة: 3 آَخِر

 ]دلل[: راهنمایی می کنم، داللت می کنم 13، صّف: 10
ُّ

ُدل
َ
أ

که 11، صّف: 5 ِإْذ: هنگامی 

ِإَذا: هنگامیکه، زمانیکه 4، فلق: 3

کنید 9، جمعة: 10 وا ]ذکر[: یاد  َكُر ْذ
ُ
ا

ِإْذن ]أذن[: اذن، اجازه 18، تغابن: 11

کرد 12، صّف: 9  ]رسل[: )ماضی،1 إفعال(، فرستاد، ارسال 
َ

ْرَسل
َ
أ

ْرض ]أرض[: زمین 6، جمعة: 1
َ
أ

کرد 11، صّف: 5 یغ[: منحرف  َزاَغ ]ز
َ
أ

َواج ]زوج[: ج.م َزوج 19، تغابن: 14 ْز
َ
أ

ِاسَتطاَع ]طوع[: }ماضی،1 از ِاسِتفعال{، توانست 20، تغابن: 16

ِاْسَتَطعُت ]طوع[: }ماضی،9 از ِاسَتطاَع{ 20، تغابن: 16

کرد، بی نیازی  ِاْسَتْغَنٰ ]غنی[: }ماضی،1 اسِتفعال{، اظهار بی نیازی 
نشان داد 16، تغابن: 6

ِإْسَراِئیل: لقب حضرت یعقوب؟ع؟ 11، صّف: 6

ِاْسَعوا ]سعی[: بشتابید 9، جمعة: 9

ْسَفار ]سفر[: ج.م ِسفر 7، جمعة: 5
َ
أ

م ]سلم[: دین اسالم، تسلیم شدن 12، صّف: 7
َ

ِإْسل

ِإْسم ]وسم[: نام 1، حمد: 1

ُعوا ]سمع[: }امر،9 از َسِمَع{ 20، تغابن: 16 ِاْسَ

کرد، رسید 18، تغابن: 11 َصاَب ]صوب[: }ماضی،1 از إفعال{، اصابت 
َ
أ

ْصَبُحوا ]صبح[: شدند 14، صّف: 14
َ
أ

ْصَحاُب ]صحب[: ج.م َصاِحب، اهل 17، تغابن: 10
َ
أ

کرد 18، تغابن: 12 ی  کرد، پیرو طاَع ]طوع[: }ماضی،1 از إفعال{، اطاعت 
َ
أ

طاَع{ 18، تغابن: 12
َ
ِطیُعوا ]طوع[: }امر،9 از أ

َ
أ

م ]ظلم[: ظالم تر 12، صّف: 7
َ
ْظل

َ
أ

کافرون: 2 ْعُبُد ]عبد[: عبادت می کنم، بندگی می کنم، می پرستم 3، 
َ
أ

ُعوُذ ]عوذ[: پناه می برم، پناهنده می شوم 4، فلق: 1
َ
أ

ِاْفَتَرٰی ]فری[: دروغ بست، افتراء زد 12، صّف: 7

ْفَواه ]فوه[: ج.م َفاه 12، صّف: 8
َ
أ

قَرَض ]قرض[: }ماضی،1 إفعال{، قرض داد، وام داد 20، تغابن: 17
َ
أ

: به جز، مگر )اینکه(، بلکه، ولی 18، تغابن: 13
َّ

ِإل

که، آنکه )که( 5، ناس: 5 که، چیزی  کسی  ِذی: 
َّ
ل

َ
ا

که 1، حمد: 7 که، آنانکه،  کسانی  ِذیَن: 
َّ
ل

َ
ا

هلل ]أله[: خدا، خداوند 1، حمد: 1
َ
ا

ه ]أله[: اله، معبود 5، ناس: 3
َ
ِإل

ک 13، صّف: 10 ِلمی ]ألم[: دردنا
َ
أ

کار، فرمان 16، تغابن: 5 ْمر ]أمر[: امر، 
َ
أ

ج شده است.  راهنما: در پایان هر لغت به ترتیب، شماره درس، نام سوره و شماره آیه آن لغت، در

»أ«، همراه »ا«، »ؤ«، همراه »و« و »ئ«، همراه »ی« آمده است. 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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آَمَن ]أمن[: }ماضی،1 از إفعال{، ایمان آورد 17، تغابن: 9

آَمَنت ]أمن[: ایمان آورد 14، صّف: 14

ْمَوال ]مول[: ج.م َمال 13، صّف: 11
َ
أ

کتاب 6، جمعة: 2 نَی ]أمم[: درس نخوانده ها، غیر اهل  ّیِ ّمِ
ُ
أ

که 10، صّف: 3 ْن ]إن[: اینکه، 
َ
أ

ِإّنَ ]إّن[: قطعا، همانا 6، جمعة: 2

گر 8، جمعة: 6 ِإْن ]إن[: ا

کافرون: 4 َنا: من 3، 
َ
أ

کنده شوید، متفرق شوید 9، جمعة: 10 وا ]نشر[: پرا ِاْنَتِشُر

کافرون: 3 : شما 3،  ْنُتْ
َ
أ

کرد 17، تغابن: 8  ]نزل[: }ماضی،1 از إفعال{، فروفرستاد، نازل 
َ

ل نَز
َ
أ

{ 17، تغابن: 8
َ

نَزل
َ
ْنَزلنا ]نزل[: }ماضی،14 از أ

َ
أ

ْنَصار ]نصر[: ج.م َناِصر 14، صّف: 14
َ
أ

ْنَعمَت ]نعم[: نعمت دادی 1، حمد: 7
َ
أ

ْنُفس ]نفس[: جمع مکسر َنفس 13، صّف: 11
َ
أ

کنده شدند 9، جمعة: 11 وا ]فضض[: متفرق شدند، پرا
ُ

ِاْنَفّض

کرد 20، تغابن: 16 کرد، خرج  نَفَق ]نفق[: }ماضی،1 از إفعال{، انفاق 
َ
أ

نَفَق{ 20، تغابن: 16
َ
ْنِفُقوا ]نفق[: }امر،9 از أ

َ
أ

ا: فقط 18، تغابن: 12 َ َ
ِإّن

ار ]نهر[: ج.م َنهر 13، صّف: 12 ْنَ
َ
أ

کن 1، حمد: 6 ِاْهِد ]هدی[: هدایت 

ْو: یا 9، جمعة: 11
َ
أ

د 19، تغابن: 14
َ
د ]ولد[: ج.م َول

َ
ْول

َ
أ

ْوِلَیاء ]ولی[: ج.م َوِلّی 8، جمعة: 6
َ
أ

ِئَك: }اسم اشاره متوسط}دور{ به جمع {، آن ها 17، تغابن: 10
َ
ول

ُ
أ

آَیات ]أیی[: نشانه ها 6، جمعة: 2

اَك: تو 1، حمد: 5 ِإّیَ

کردیم، یاری دادیم 14، صّف: 14 دَنا ]أید[: تأیید  ّیَ
َ
أ

ْیِدی ]یدی[: ج.م َید 8، جمعة: 7
َ
أ

ب ـــ ت ـــ ث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
ِب: به، با، به سبب، نسبت به 1، حمد: 1

ْر ]بشر[: بشارت ده، مژده بده 14، صّف: 13 َبّشِ

َبِصیر ]بصر[: بینا 15، تغابن: 2

ـ َیفَعُل(، برانگیخت، مبعوث کرد 6، جمعة: 2 َبَعَث ]بعث[: )ماضی،1َفَعَلـ ـ

َبْعد ]بعد[: پس از 11، صّف: 6

غ ]بلغ[: رساندن، تبلیغ 18، تغابن: 12
َ

َبل

َبیٰل: بله، آری 16، تغابن: 7

ُبْنَیان ]بنی[: بنا، ساختمان 10، صّف: 4

َبِننی ]بنو[: ج ِابن 11، صّف: 6

ِبْئَس ]بأس[: چه بد است 7، جمعة: 5

َبْیع ]بیع[: معامله، خرید و فروش 9، جمعة: 9

َبنْی ]بین[: میان 11، صّف: 6

َنة 11، صّف: 6 َنات ]بین[: ج.س َبّیِ َبّیِ

َنة ]بین[: دلیل روشن، روشن 11، صّف: 6 َبّیِ

َتی{ 16، تغابن: 6
َ
ِت ]أتی[: }مضارع، ص4 أ

ْ
َتأ

ُتْبَعُثوَن ]بعث[: }مضارع مجهول،9 از َبَعَث{ 16، تغابن: 7

اَرة ]تجر[: تجارت، معامله، داد و ستد 9، جمعة: 11 ِتَ

اِهُدوَن ]جهد[: جهاد می کنید، )با مشّقت( تالش می کنید 13، صّف: 11 َ ُ
ت

ِری ]جری[: جاری می شود، جاری است 13، صّف: 12 ْ َ
ت

ید 14، صّف: 13 وَن ]حبب[: دوست می دار ّبُ ِ
ُ

ت

ت ]تحت[: زیر 13، صّف: 12 ْ َ
ت

وَن ]ردد[: بازگشت داده می شوید، بازگردانده می شوید 8، جمعة: 8
ُ

ُتَرّد

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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کردند 9، جمعة: 11 کردند، رها  َتَرَكوا ]ترک[: ترک 

وَن ]سرر[: پنهان می کنید، مخفی می کنید 15، تغابن: 4 ُتِسّرُ

َتْصَفُحوَن ]صفح[: }مضارع،9 از َصَفَح{ 19، تغابن: 14

َتْعُبدوَن ]عبد[: عبادت می کنید، بندگی می کنید، می پرستید 3، کافرون: 2

َتْعُفوَن ]عفو[: }مضارع،9 از َعفا{ 19، تغابن: 14

ُموَن ]علم[: می دانید 9، جمعة: 9
َ
َتْعل

ُتْعِلُنوَن ]علن[: آشکار می کنید، علنی انجام می دهید 15، تغابن: 4

وَن ]عمل[: انجام می دهید، عمل می کنید 8، جمعة: 8
ُ
َتْعَمل

یان دیدن 17، تغابن: 9 َتَغاُبن ]غبن[: خسارت دیدن، ز

وَن ]غفر[: }مضارع،9 از َغَفَر{ 19، تغابن: 14 َتْغِفُر

وَن ]فرر[: فرار می کنید، می گریزید 8، جمعة: 8 َتِفّرُ

وَن ]فعل[: انجام می دهید 10، صّف: 2
ُ
َتْفَعل

کامیاب می شوید 9، جمعة: 10 ُتْفِلُحوَن ]فلح[: رستگار می شوید، 

قَرَض{ 20، تغابن: 17
َ
ُتْقِرُضوَن ]قرض[: }مضارع،9 از أ

وَن ]قول[: می گویید 10، صّف: 2
ُ
َتُقول

کنید 8، جمعة: 6 کنید، تمّنا  ُوا ]منی[: آرزو  ّنَ َتَ

{ 16، تغابن: 7
َ
أ ُؤوَن ]نبأ[: }مضارع مجهول،9 از َنّبَ ُتَنّبَ

ُتْنِجی ]نجو[: نجات می دهد 13، صّف: 10

ُتْؤُذوَن ]أذی[: اذیت می کنید، آزار می دهید 11، صّف: 5

کتاب آسمانی حضرت موسی؟ع؟ 7، جمعة: 5 َتْوَراة ]توراة[: تورات، 

ل{، توّکل کرد، اعتماد کرد 18، تغابن: 13  ]وکل[: }ماضی،1 از َتَفّعُ
َ

َتَوَكل

ی{ 16، تغابن: 6
َّ
وا ]ولی[: }ماضی،3 َتَول

َّ
َتَول

گرداند 16، تغابن: 6 ی  کرد، رو  ]ولی[: }ماضی،1 تفّعل{، پشت 
َ

ّل َتَو

ی{ 18، تغابن: 12
َّ
یُت ]ولی[: }ماضی،9 از َتَول

َّ
َتَول

ید 13، صّف: 11 ُتْؤِمُنوَن ]أمن[: ایمان می آور

: سپس 7، جمعة: 5
َّ ُ

ث

ج ـــ ح ـــ خ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
َجاَء ]جیأ[: )ماضی،1 َفَعَل ـــ َیفِعُل(، آمد 11، صّف: 6

کرد 17، تغابن: 9 َع ]جمع[: }ماضی،1 از َفَعَل ـــ َیفَعُل{، جمع  َجَ

کردن، جمع آوری 17، تغابن: 9 َجْع ]جمع[: جمع 

َعة ]جمع[: جمعه 9، جمعة: 9 ُجُ

ة 13، صّف: 12 ات ]جنن[: جع سالم َجّنَ َجّنَ

ة ]جنن[: باغ، بهشت 13، صّف: 12 َجّنَ

ة ]جنن[: جنیان، جماعت جن 5، ناس: 6 ِجّنَ

کننده، حسود، تنگ نظر 4، فلق: 5 َحاِسد ]حسد[: حسادت 

کرد  کرد، احتیاط )پرهیز(  َحِذَر ]حذر[: }ماضی،1 از َفِعَل ـــ َیفَعُل{، حذر 
19، تغابن: 14

ید 4، فلق: 5 کرد، حسد ورز َحَسَد ]حسد[: حسادت 

َحَسن ]حسن[: نیکو، نیک 20، تغابن: 17

َحّق ]حقق[: حق، درست، راستین، سزاوار 12، صّف: 9

ة ]حکم[: حکمت، قدرت تشخیص و انجام حّق 6، جمعة: 2 َ َ
ِحك

کاردان 6، جمعة: 1 می ]حکم[: حکیم، با حکمت، 
َ

َحك

َحِلمی ]حلم[: بردبار 20، تغابن: 17

ار ]حمر[: خر، االغ 7، جمعة: 5 ِحَ

کردن 1، حمد: 2 َحْد ]حمد[: ستایش، ستایش 

گذاشته شد، برآنان نهاده شد، مکلف شدند  وا ]حمل[: بر دوش شان 
ُ
ل ُحِّ

7، جمعة: 5

ید ]حمد[: ستوده 16، تغابن: 6 َحِ

کدل حضرت مسیح؟ع؟ 14، صّف: 14 َحَواِرّی ]حور[: حواری، نام یاران پا

وَن ]حور[: ج.س َحَواِرّی 14، صّف: 14 ّیُ َحَواِر

نَی ]حور[: ج.س َحَواِرّی 14، صّف: 14 ّیِ َحَواِر

َخاِلد ]خلد[: جاودانه، ماندگار 17، تغابن: 9

َخاِلِدیَن ]خلد[: ج.س َخاِلد 17، تغابن: 9

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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گاه 17، تغابن: 8 َخِبیر ]خبر[: با خبر، آ

کرد 4، فلق: 2 َق ]خلق[: آفرید، خلق 
َ
َخل

اس ]خنس[: )بسیار( پنهان شونده، )بسیار( پنهانی 5، ناس: 4 َخّنَ

َخْیر ]خیر[: بهتر، بهترین، خوب )ی( 9، جمعة: 9

د ـــ ذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
ُدون ]دون[: غیر، بدون 8، جمعة: 6

ِدین ]دین[: جزا، دین، آیین 1، حمد: 4

َذات ]ذات[: ذات، درون 15، تغابن: 4

َذاَق ]ذوق[: }ماضی، ص1 َفَعَل ـــ َیفُعُل{، چشید 16، تغابن: 

َذاُقوا ]ذوق[: }ماضی، ص3 َذاَق{ 16، تغابن: 5

ذاِلَك: ]اسم اشاره مفرد مذکر دور[، آن 7، جمعة: 4

کنید 9، جمعة: 9 وا ]وذر[: رها  َذُر

کردن 9، جمعة: 9 کردن، یاد، یادآوری  َكر ]ذکر[: ذکر، ذکر  ِذ

ْم: آن 9، جمعة: 9
َ

َذِلك

گناه 13، صّف: 12 َذنب ]ذنب[: 

ُذُنوب ]ذنب[: ج.م َذنب 13، صّف: 12

ُذو: صاحب 7، جمعة: 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ % ر ـــ ز 
ق ]رزق[: رزق دهنده، روزی دهنده 9، جمعة: 11 َراِز

َراِزِقنَی ]رزق[: ج.س َراِزق 9، جمعة: 11

وا ]رأی[: دیدند 9، جمعة: 11
َ
َرأ

َرّب ]ربب[: پروردگار، پرورش دهنده، مالک و مدّبر 1، حمد: 2

َرْحَن ]رحم[: بخشنده 1، حمد: 1

َرِحمی ]رحم[: مهربان 1، حمد: 1

ُرُسل ]رسل[: ج.م َرُسول 16، تغابن: 6

َرُسول ]رسل[: فرستاده 6، جمعة: 2

یغ[: منحرف شدند 11، صّف: 5 َزاُغوا ]ز

ــ َیفُعُل{، گمان کرد، پنداشت 16، تغابن: 7 َزَعَم ]زعم[: }ماضی،1 َفَعَلـ 

کردید 8، جمعة: 6 گمان  َزَعمُت ]زعم[: پنداشتید، 

وج ]زوج[: زوج، همسر 19، تغابن: 14 َز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ % س ـــ ش 
ک و منزه دانست 10، صّف: 1 کرد، پا َح ]سبح[: تسبیح  َسّبَ

َسِبیل ]سبل[: راه 10، صّف: 4

ِسْحر ]سحر[: جادو 11، صّف: 6

کتاب 7، جمعة: 5 ِسفر ]سفر[: 

اَوات ]سمو[: آسمان ها 6، جمعة: 1 َسَ

ــ َیفَعُل{، شنید، گوش کرد 20، تغابن: 16 َع ]سمع[: }ماضی،1 َفِعَلـ  َسِ

َئة 17، تغابن: 9 َئاِت ]سوأ[: ج. س َسّیِ َسّیِ

گناه 17، تغابن: 9 َئة ]سوأ[: }کار{ بد،  َسّیِ

ُشّح ]شحح[: بخل، حرص 20، تغابن: 16

َشّرِ ]شرر[: شّر، بدی 4، فلق: 2

ور ]شکر[: پاداش دهنده، شکرگزار 20، تغابن: 17
َ

َشك

َشَهاَدة ]شهد[: آشکار 8، جمعة: 8

ء ]شیأ[: چیز 15، تغابن: 1 َشْ

ص ـــ ض ـــ ط ـــ ظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
َصاِدق ]صدق[: صادق، راستگو 8، جمعة: 6صاِحب ]صحب[: مالزم، یار، رفیق 17، تغابن: 10

ر قابل چاپ
غی
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َصاِدِقنَی ]صدق[: ج.س َصاِدق 8، جمعة: 6

َصاِلح ]صلح[: صالح، شایسته 17، تغابن: 9

ُصُدور ]صدر[: سینه ها، دل ها 5، ناس: 5

ِصَراط ]صرط[: راه 1، حمد: 6

کشیدگان 10، صّف: 4 َصّف ]صفف[: صف 

گرفت، چشم پوشی  َصَفَح ]صفح[: }ماضی،1 از َفَعَل ـــ َیفَعُل{، نادیده 
کرد 19، تغابن: 14

ة ]صلی[: نماز 9، جمعة: 9
َ

َصل

َصَمد ]صمد[: بی نیاز، مقصود 2، توحید: 2

َر ]صور[: صورت داد، شکل داد 15، تغابن: 3 َصّوَ

ُصَور ]صور[: ج.م ُصوَرة 15، تغابن: 3

ُصوَرة ]صور[: صورت، شکل 15، تغابن: 3

ة{، دو چندان کرد، زیاد کرد 20، تغابن: 17
َ
ضاَعَف ]ضعف[: }ماضی،1 ُمفاَعل

گمراهان 1، حمد: 7 نَی ]ضلل[:  ِ
ّ
َضال

گمراهی 6، جمعة: 2 ل ]ضلل[: 
َ

َضل

گروه، دسته 14، صّف: 14 َطاِئَفة ]طوف[: طائفه، 

ک 13، صّف: 12 َبة ]طیب[: پا َطّیِ

َظاِل ]ظلم[: ظالم، ستمکار، ستمگر 7، جمعة: 5

نَی ]ظلم[: ج.س َظاِلم 7، جمعة: 5 َظاِلِ

کننده، آشکار، بیرون 14، صّف: 14 َظاِهر ]ظهر[: پیروز ـــ غلبه 

یَن ]ظهر[: ج.س َظاِهر 14، صّف: 14 َظاِهِر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ % ع ـــ غ 
کافرون: 4 کننده، پرستش کننده 3،  َعاِبد ]عبد[: عبادت 

کافرون: 3 کنندگان، پرستش کنندگان 3،  َعاِبُدوَن ]عبد[: عبادت 

َعاِلِ ]علم[: عالم، دانا 8، جمعة: 8

نَی ]علم[: جهانیان، جهان ها 1، حمد: 2 ِ
َ
َعال

کافرون: 4 کردید، پرستیدید 3،  کردید، بندگی  َعَبدُت ]عبد[: عبادت 

َعْدن ]عدن[: همیشگی، دائمی 13، صّف: 12

َعُدّو ]عدو[: دشمن 14، صّف: 14

َعَذاب ]عذب[: شکنجه 13، صّف: 10

یز ]عزز[: با عزت، شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر 6، جمعة: 1 َعِز

َعِظمی ]عظم[: عظیم، بزرگ 7، جمعة: 4

ــ َیفُعُل{، عفو کرد، بخشید 19، تغابن: 14 َعفا ]عفو[: }ماضی،1 َفَعَلـ 

گره ها 4، فلق: 4 ُعَقد ]عقد[: 

 ]علی[: بر، بر عهده 1، حمد: 7
َ

َعیل

َعِلمی ]علم[: )بسیار( دانا 8، جمعة: 7

کرد، انجام داد 16، تغابن: 7  ]عمل[: }ماضی،1 از َفِعَل ـــ َیفَعُل{، عمل 
َ

َعِمل

َعِملُت ]عمل[: }ماضی،9 از َعِمَل{ 16، تغابن: 7

َعْن: از 17، تغابن: 9

ِعْند ]عند[: نزد 9، جمعة: 11

: حضرت عیسی؟ع؟ 11، صّف: 6 ِعیَسٰ

یک 4، فلق: 3 یکی، شب تار َغاِسق ]غسق[: تار

ـ َیفِعُل{، پوشاند، آمرزید )بخشید( 19، تغابن: 14 َغَفَر ]غفر[: }ماضی،1 َفَعَلـ 

َغُفور ]غفر[: }بسیار{ آمرزنده، بخشنده 19، تغابن: 14

َغِنّ ]غنی[: بی نیاز، ثروتمند، توانگر 16، تغابن: 6

َغْیِب ]غیب[: غیب، نهان 8، جمعة: 8

َغْیر: به جز 1، حمد: 7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ % ف ـــ ق 
َفاِسق ]فسق[: فاسق، نافرمان، بیرون رفته از ایمان 11، صّف: 5َف: پس، در نتیجه، تا 8، جمعة: 6

ر قابل چاپ
غی
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َفاِسِقنَی ]فسق[: ج.س َفاِسق 11، صّف: 5

َفاه ]فوه[: دهان 12، صّف: 8

گشایش 14، صّف: 13 َفْتح ]فتح[: پیروزی، 

ِفْتَنة ]فتن[: امتحان، وسیله امتحان 19، تغابن: 15

َفْضل ]فضل[: فضل، بخشش 7، جمعة: 4

ق ]فلق[: سپیده صبح، )هر چیز( شکافته شده 4، فلق: 1
َ
َفل

کامیابی 13، صّف: 12 َفْوز ]فوز[: رستگاری، 

ِف: در، درباره 4، فلق: 4

گفت 11، صّف: 5  ]قول[: )ماضی،1 َفَعَل ـــ َیفُعُل(، 
َ

َقال

گفتند 11، صّف: 6 وا ]قول[: 
ُ
َقال

َقاِئ ]قوم[: ایستاده 9، جمعة: 11

گذشته، پیش از 6، جمعة: 2 َقْبل ]قبل[: قبل، 

َقْد: قطعا، همانا 11، صّف: 5

کرد 8، جمعة: 7 َمت ]قدم[: پیش فرستاد، تقدیم 
َ

َقّد

ک 6، جمعة: 1 کاماًل پا وس ]قدس[: بسیار مقدس، 
ُ

ُقّد

َقِدیر ]قدر[: توانا 15، تغابن: 1

َقْرض ]قرض[: قرض، وام، قرض )وام( دادن 20، تغابن: 17

یب ]قرب[: نزدیک، اندک زمان 14، صّف: 13 َقِر

ُقِضَیت ]قضی[: پایان یافت، تمام شد 9، جمعة: 10

 ]قول[: بگو 2، توحید: 1
ْ

ُقل

َقلب ]قلب[: قلب، دل 11، صّف: 5

وب ]قلب[: ج.م َقلب 11، صّف: 5
ُ
ُقل

گروه 7، جمعة: 5 َقْوم ]قوم[: قوم، 

ک ـــ ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
َك: مانند، شبیه 7، جمعة: 5

َك ]ک[: }ضمیر متصل مفرد مذکر مخاطب{، تو، ـت 9، جمعة: 11

کشاورز 15، تغابن: 2 َكاِفر ]کفر[: انکارکننده )حق(، پوشاننده، 

کافرون: 1 کافر 3،  کافران، افراد  وَن ]کفر[:  َكاِفُر

َكاَن ]کون[: }ماضی،1 َفَعَل ـــ َیفُعُل{، بود، شد 16، تغابن: 

گویی، مانند اینکه 10، صّف: 4  : ّنَ
َ
َكأ

کاَن{ 16، تغابن: 6 َكاَنت ]کون[: }ماضی، ص4 

َكاُنوا ]کون[: بودند 6، جمعة: 2

َكُبَر ]کبر[: بزرگ شد 10، صّف: 3

کتاب )آسمانی(، نوشته شده 6، جمعة: 2 َكَتاب ]کتب[: 

َكِذب ]کذب[: دروغ 12، صّف: 7

کردند، دروغ شمردند 7، جمعة: 5 ُبوا ]کذب[: تکذیب 
َ

َكّذ

کراهت داشت، نپسندید، خوش نداشت 12، صّف: 8 َكِرَه ]کره[: 

َر ]کفر[: }ماضی،1 از تفعیل{، پوشاند 17، تغابن: 9
َ

َكّف

کافر شد 16، تغابن: 5 ید،  کفر ورز َكَفَر ]کفر[: }ماضی،1 َفَعَل ـــ َیفُعُل{، 

ید 14، صّف: 14 کفر ورز کافر شد،  َكَفَرت ]کفر[: 

َکَفَر{ 16، تغابن: 5 وا ]کفر[: }ماضی،3  َكَفُر

َكُفو ]کفو[: همتا، همانند 2، توحید: 4

کافرون: 6 َكْم: شما، تان 3، 

َكنُت ]کون[: بودید 8، جمعة: 6

َكوُنوا ]کون[: باشید 14، صّف: 14

: قطعا، حتمًا، )الم قسم( 6، جمعة: 2
َ

ل

ِل: برای، به، برای اینکه 1، حمد: 2

: )حرف نفی(، نه، نیست 1، حمد: 7
َ

ل

: شاید، به امید اینکه، تا )اینکه( 9، جمعة: 10
َّ

َعل
َ
ل

: )حرف نفی( 2، توحید: 3 ْ لَ

که 7، جمعة: 3 ا: )حرف نفی(، زمانی  َّ لَ

ْن: }حرف نفی ناصبه{، هرگز 16، تغابن: 7
َ
ل

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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و ]لهو[: لهو، سرگرمی 9، جمعة: 11 ْ لَ

گر 12، صّف: 8 گرچه، هرچند، ا ْو ]لو[: ا
َ
ل

َل{ 18، تغابن: 13
َ

ِلَیَتَوَكل ]وکل[: }امر،1 از َتَوّک

م ـــ ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
کافرون: 2 َما: آنچه ـــ هر چه، چه چیزی؟ ، )حرف نفی( 3، 

َمال ]مول[: دارایی 13، صّف: 11

َماِلَك ]ملک[: مالک، صاحب 1، حمد: 4

ر ]بشر[: بشارت دهنده، مژده دهنده 11، صّف: 6 ُمَبّشِ

ُمِبنی ]بین[: آشکار 6، جمعة: 2

کامل کننده 12، صّف: 8 کننده،  ُمِتّ ]تمم[: تمام 

َمَثل ]مثل[: مَثل، حال، وصف 7، جمعة: 5

َمْرُصوص ]رصص[: مستحکم، سربی 10، صّف: 4

َی: حضرت مریم؟اهع؟ 11، صّف: 6 َمْر

َكن ]سکن[: ج.م َمسَکن 13، صّف: 12 َمَسا

ُمْسَتِقمی ]قوم[: مستقیم، راست 1، حمد: 6

گرفتن 13، صّف: 12 ن ]سکن[: خانه، محل آرام 
َ

َمسك

ُمْشِرَك ]شرک[: مشرک، کسی که برای خدا شریک قائل است 12، صّف: 9

ُمْشِرَكوَن ]شرک[: ج.س ُمشِرک 12، صّف: 9

کننده، تأیید کننده 11، صّف: 6 ق ]صدق[: تصدیق  ُمَصّدِ

ُمِصیَبة ]صوب[: مصیبت، آنچه )به انسان( می رسد 18، تغابن: 11

َمِصیر ]صیر[: بازگشت، سرانجام، محل بازگشت 15، تغابن: 3

َمْغُضوب ]غضب[: غضب شده، مورد غضب 1، حمد: 7

کامیاب 20، تغابن: 16 ُمفِلح ]فلح[: رستگار، 

ُمْفِلُحوَن ]فلح[: ج.س ُمفِلح 20، تغابن: 16

َمْقت ]مقت[: خشم 10، صّف: 3

ِق ]لقی[: مالقات کننده 8، جمعة: 8
َ

ُمل

َمِلَك ]ملک[: فرمان روا، پادشاه 5، ناس: 2

َك ]ملک[: فرمانروایی، پادشاهی 15، تغابن: 1
ْ
ُمل

کسی )کسانی(؟ 7، جمعة: 4 کهچه  کسانی  َمن: 

ِمْن: از، بعضی، هیچ 4، فلق: 2

َمْوت ]موت[: مرگ 8، جمعة: 6

ُموَس: حضرت موسی؟ع؟ 11، صّف: 5

ُمؤِمن ]أمن[: مومن، فرد با ایمان، ایمنی بخش 14، صّف: 13

ُمْؤِمُنوَن ]أمن[: ج. س ُمؤِمن 18، تغابن: 13

ُمْؤِمِننَی ]أمن[: ج.س ُمؤِمن 14، صّف: 13

َنا: ما 1، حمد: 6

َناِر ]نور[: آتش 17، تغابن: 10

َناس: مردم، آدمیان 5، ناس: 1

َناِصر ]نصر[: یار، یاری کننده 14، صّف: 14

کرد 16، تغابن: 7 گاه   ]نبأ[: }ماضی،1 َتفعیل{، خبر داد، آ
َ
أ َنّبَ

َنَبأ ]نبأ[: خبر، خبر مهم 16، تغابن: 5

م مع الغیر{، ما 14، صّف: 14
ّ
ُن: }ضمیر منفصل متکل ْ َ

ن

کمک می خواهیم 1، حمد: 5 کمک می گیریم،  َنْسَتِعنُی ]عون[: به 

کمک 14، صّف: 13 َنْصر ]نصر[: یاری، 

َنْعُبُد ]عبد[: عبادت می کنیم، بندگی می کنیم، می پرستیم 1، حمد: 5

اَثات ]نفث[: دمندگان 4، فلق: 4
َ

َنّف

َنفس ]نفس[: جان، خود، فرد 13، صّف: 11

َنر ]نهر[: رود 13، صّف: 12

ُنوِدَی ]ندو[: ندا داده شد 9، جمعة: 9

ُنور ]نور[: نور، روشنایی 12، صّف: 8

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



215 لغتنامه

ه ـــ و ـــ ؤ ـــ ی ـــ ئ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %
َهاُدوا ]هود[: یهودی شدند 8، جمعة: 6

َهَدی ]هدی[: }ماضی،1 از َفَعَلـ ــ َیفِعُل{، هدایت کرد، راهنمایی کرد 16، تغابن: 

ُهَدی ]هدی[: هدایت، رهنمود 12، صّف: 9

ُهْم: آن ها، آنان، شان 1، حمد: 7

ُه ـــ ِه: او، آن، اش 2، توحید: 4

ُهَو: او، آن 2، توحید: 1

َو: و 1، حمد: 5

کیفر، عقوبت 16، تغابن: 5 َبال ]وبل[:  َو

گر، وسوسه 5، ناس: 4 َوْسَواس ]وسوس[: وسوسه 

َوَقَب ]وقب[: آمد، فرا گرفت 4، فلق: 3

کرد 20، تغابن: 16 َق ]وقی[: }ماضی،1 از َفَعَل ـــ َیفِعُل{، حفظ  َو

د ]ولد[: فرزند 19، تغابن: 14
َ
َول

ِلّ ]ولی[: دوست، سرپرست 8، جمعة: 6 َو

کافرون: 6 ی: من، ام 3، 

کافرون: 1 ا: ای 3،  َ ّیُ
َ
َیا أ

ِت ]أتی[: می آید 11، صّف: 6
ْ
َیأ

ُیْبَعُثوَن ]بعث[: }مضارع مجهول،3 از َبَعَث{ 16، تغابن: 7

و ]تلو[: تالوت می کند، می خواند 6، جمعة: 2
ُ
َیْتل

وَن ]منی[: آرزو می کنند 8، جمعة: 7 َیَتَمّنَ

َمُع ]جمع[: }مضارع،1 از َجَمَع{ 17، تغابن: 9 َیْ

ّبُ ]حبب[: دوست می دارد 10، صّف: 4 ُیِ

 ]حمل[: حمل می کند 7، جمعة: 5
ُ

ِمل َیْ

وَن ]حمل[: حمل می کنند، زیر بار می روند، عمل می کنند 7، جمعة: 5
ُ
ِمل َیْ

َید ]یدی[: دست 8، جمعة: 7

 ]دخل[: داخل می کند 13، صّف: 12
ُ

ُیْدِخل

ُیْدَعٰی ]دعو[: دعوت می شود، خوانده می شود 12، صّف: 7

َیَدیِن ]یدی[: مثنای َید 11، صّف: 6

یُدوَن ]رود[: می خواهند، اراده می کنند 12، صّف: 8 ُیِر

ک می کند، تزکیه می کند 6، جمعة: 2 ُیَزَكی ]زکی[: پا

ک )و منزه( می داند 6، جمعة: 1 ُح ]سبح[: تسبیح می کند، پا ُیَسّبِ

َیِسیر ]یسر[: آسان، سهل 16، تغابن: 7

َیَشاُء ]شیأ[: می خواهد 7، جمعة: 4

ُیَضاِعُف ]ضعف[: }مضارع،1 از َضاَعَف{ 20، تغابن: 17

ُیْطِفُئوَن ]طفأ[: خاموش می کنند 12، صّف: 8

ُیْظِهُر ]ظهر[: پیروز می کند، غلبه می دهد، آشکار می کند 12، صّف: 9

ُم ]علم[: می آموزد، تعلیم می دهد 6، جمعة: 2 ِ
ّ
ُیَعل

 ]عمل[: }مضارع،1 از َعِمَل{ 17، تغابن: 9
ُ

َیْعَمل

َیْغِفُر ]غفر[: می آمرزد، می بخشد 13، صّف: 12

وَن ]قتل[: مبارزه می کنند، پیکار می کنند، جنگ می کنند 10، صّف: 4
ُ
ُیَقاِتل

َر{ 17، تغابن: 9
َ

َکّف ُر ]کفر[: }مضارع،1 از  ّفِ
َ

ُیك

وُن ]کون[: هست، می باشد 2، توحید: 4
َ

َیك

َیلَحُقوَن ]لحق[: ملحق می شوند، می پیوندند، پیوسته می شوند 7، جمعة: 3

َیِلُد ]ولد[: می زاید، تولید می کند 2، توحید: 3

گاه می کند، خبر می دهد 8، جمعة: 8 ُ ]نبأ[: آ
ُیَنّبِ

ُدوَن ]هدی[: هدایت می کند، راهنمایی می کند 16، تغابن: 6 َیْ

ِدی ]هدی[: هدایت می کند، راهنمایی می کند 7، جمعة: 5 َیْ

ِت ]أتی[: می دهد 7، جمعة: 4 ُیْؤ

ُیَوْسِوُس ]وسوس[: وسوسه می کند 5، ناس: 5

ُیوَق ]وقی[: }مضارع مجهول،1 از َوَقی{ 20، تغابن: 16

ُد ]ولد[: زاییده می شود، تولد می یابد 2، توحید: 3
َ
ُیول

َیْوم ]یوم[: روز، دوره، مرحله 1، حمد: 4

ُیْؤِمْن ]أمن[: }مضارع،1 از آَمَن{ 17، تغابن: 9

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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ــ صرف  زبان قرآن جلد اولـ 

مقدمات صرف

اسم ـــ بخش اول

فعل

ــ بخش دوم اسمـ 

انواع کلمه

کلمات هم خانواده و هم وزن

انواع فعل

تقسیم اول اسم: جامد و مشتق

تقسیم دوم اسم: معرفه و نکره

تغییرات معنایی فعل

اسامی مشتق

مصدر

تغییرات لفظی فعل

اسم مذکر و مؤنث 

اسم مفرد، مثنی و جمع

ضمیر

اسم اشاره

ثالثی مجرد

ثالثی مزید

ع کاربرد فعل ماضی و مضار انواع 

معلوم و مجهول

نفی، جزم و نصب

کید امر، نهی و تأ

ادغام و تخفیف همزه

اعالل و ابدال

اسم فاعل 

اسم مفعول

اسم مبالغه

صفت مشبهه

اسم تفضیل

اسم زمان و مکان

اسم آلت

درس اول و دوم

درس سوم و ششم

درس هفتم تا دهم

درس یازدهم تا سیزدهمدرس هفتم تا پانزدهم

درس چهاردهم و پانزدهم 

درس هفدهم تا نوزدهمدرس شانزدهم تا نوزدهم 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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مقدمات صرف

انواع  کلمه

علم صرف
کلمه مفرد )قبل از ورود به جمله( و  تعریف: درباره ساختار 

تغیارات آن بحث می کند.

که معنای مســتقلی در زمــان خاصی  کلمــه ای  فعــل: 
دارد. َنعُبُد = عبادت می کنیم 

هم جنس: شبیه، هم خانواده در فارسی
َرحیم، َرحمان، َرحَمة

حــروف زائــد: حــروف غیــر از حــروف اصلی 
کلمه. یـ ـــ ا ـــ ـة

کــه در کلمــات هــم  ریشــه: حــروف اصلــی 
جنس تکرار می شوند. ر ـــ ح ـــ م

 عالئم فعل: برخی حروف مانند: َقد،َلم و...
ـي َرُسوُل اهَّلِل ِإَلْیُکْم ّنِ

َ
ْعَلُموَن أ َو َقد ّتَ

 عالمت حرف: نپذیرفتن عالئم اسم و فعل

کلمات هم وزن: حرکات حروف و حروف زائد در 
آن ها یکسان است. َرحیم، َعلیم، َبصیر

وزن کلمه: جایفزین کردن )ف-ع-ل( به جای 
حروف اصلی کلمه. َفعیل، َفعالن، َفعَلة

کــه معنــای مســتقلی )بــدون زمان(  کلمــه ای  اســم: 
کننده  دارد. َعاِبد = عبادت 

عالئم اسم

یِن ال: َماِلِك َیْوِم الّدِ

َحٌد
َ
تنوین: ُقْل ُهَو اهَّلُل أ

یِن جّر: َماِلِك َیْوِم الّدِ

یَن اّلِ
َ

جمع و مثّنی: َغیِر الَمغُضوِب َعَلیِهْم َواَل الّض

یِن اضافه: َماِلِك َیْوِم الّدِ

حرف: کلمه ای که داللت بر معنای مستقلی نکند.
ِبـ = به

کلمات هم خانواده 
و هم وزن

تعریف فعل، 
اسم و حرف

کــــــلــــــمــــــات 
هم خانواده

کــلــمــات 
هم وزن

وزن کلمه

 تشخیص فعل،
اسم و حرف

درس اول

درس دوم

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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اسم
بخش اول

اسم مذکر 
و مؤنث

مـــذکـــر

مؤنث

بدون عالمت تأنیث: مذکر: َجعَفر

بدون عالمت تأنیث: مؤنث معنوی: َزیَنب

»ـة« ُمؤِمَنة

کار می رود َیعقوب، ُمؤِمن مذکر: برای جنس نر از انسان یا حیوان به 

کند مفرد: بر یک فرد یا شیء، داللت 

ا، َبیَضاء »اء« َزَکرّیَ

توجه: اشیاء هم، مجازا، مذکر یا مؤنث اند. أرض )مؤنث(، َقَمر )مذکر(

کند جمع: بر سه یا بیش از سه فرد یا شیء، داللت 

یــِن مؤمَنیِن

یــِن مؤمَنیِن

با عالمت تأنیث: مؤنث لفظی: َزَکرّیاء، َطلَحة

ــ معنوی: فاِطَمة با عالمت تأنیث: مؤنث لفظیـ 

ُکبَری، ِذکرٰی »ٰی« 

مؤنث: برای جنس ماده از انسان یا حیوان به کار می رود. َزیَنب، ُمؤِمَنة

کند مثنی: بر دو فرد یا شیء، داللت 

مؤمَنــاِن اِن 

مؤمَنــاِن اِن 

مؤمنــات ات 

َانُفس ـــ  َنفس 

عالئم تأنیث

تعریف

انواع مذکر و مؤنث

اســم مــفــرد، 
مثنی و جمع

ساختن مثنی

ساختن جمع

مفرد

جمع ســالم

مــــذکــــر

)مفرد( مذکــر 

مؤنث )مفرد(

قاعده بــدون 

مفرد
مثنی
جمع

مفرد
مثنی
جمع

جمع مکسر

مــؤنــث

تعریف

انواع تقسیم اسم

اسم اشاره

ضمیر

درس چهارم

درس سوم

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



راوست ششم220

اسم
بخش اول

اسم مذکر 
و مؤنث

 اسمی که جانشین اسم می شود و از تکرار آن جلوگیری می کند.

اسمی که برای اشاره کردن به شخص یا مکان یا چیز معینی به کار می رود.

ِهَی          ُهما          ُهّنَ

هِذِه= این        هُؤالِء = اینها - ایشان

ها          ـُهما          ـُهّنَ

أنِت          أنُتما          أنُتّنَ

ِتِلَك = آن          أولِئَك = آن ها

ّمَ = آنجا
َ
 ُهناِلَك، ث

ِک          ـُکما          ـُکّنَ  

 ُهَو          ُهما          ُهم  

هذا= این          هُؤالِء = اینها - ایشان

 ـُه          ـُهما          ـُهم  

 أنَت          أنُتما          أنُتم  

ذِلَك = آن         أولِئَك = آن ها

 ُهنا = این جا

 َك          ـُکما          ـُکم  

أنا        َنحُن

 ـی        ـنا

اســم مــفــرد، 
مثنی و جمع

ضمیر منفصل

اسم اشاره به نزدیک 

اسم اشاره به دور 

اسم اشاره به مکان 

ضمیر متصل

غایب

غایب

مذکر

مذکر

مذکر

مذکر

مذکر

مکان نزدیک

مذکر

مؤنث

مؤنث

مؤنث

مؤنث

مؤنث

مکان دور

مؤنث

مخاطب

مخاطب

متکلم

متکلم

تعریف

تعریف

اسم اشاره

ضمیر
درس پنجم

درس ششم

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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مــعــرفــی فــعــل مــاضــی

مجرد

م ـــ  ل  ـــ  ع  مــثــال: 

معرفی فعل 
مـــــــضـــــــارع

اوزان

مــزیــد

اوزان فعــل مضارع

ابــــــــــــــــــــــــواب افــــــــــــعــــــــــــال ثــــــــــالثــــــــــی مــــــجــــــرد

فـــــــعـــــــل 
مستقبل

تعریف: فعل مربوط به زمان گذشته

تعریف: فعل مربوط به زمان حال یا آینده

: َخَلَق
َ

َعل
َ

ف

: َیعَلُم
ُ

َیفَعل

ــ َیضِرُب : َضَرَبـ 
ُ

ــ َیفِعل ـ 
َ

َعل
َ

ف

َتفعیل  
ُ

ل ّعِ
َ

ُیف  
َ

ل ّعَ
َ

ف

: َحُسَن
َ

ُعل
َ

ف

: َیحُسُن
ُ

َیفُعل

ــ َیعَلُم : َعِلَمـ 
ُ

ــ َیفَعل ـ 
َ

ِعل
َ

ف

ُم: آموزش می دهد ِ
ّ
ُیَعل

ُکنُتْم َتْعَمُلوَن:...انجام می دادید ُئُکم ِبَما  َفُیَنّبِ

گرفته است َخَذ ِمیَثاَقُکْم:... )خدا( از شما رامان 
َ
َقْد أ

گر می پندارید ُوا اْلَمْوَت: ا ُکْم... َفَتَمّنَ ّنَ
َ
ِإن َزَعْمُتْم أ

گرداند  َفِإنَّ اهلل...: پس کسی که روی 
َ

َمن َیَتَوّل

ُکْم ُتْفِلُحوَن: به امید اینکه رستفار شوید
َ
َعّل

َ
ّل

 َتْفَعُلوَن: ... اینکه بفویاد
َ

ن َتُقوُلوْا َما ال
َ
أ

َکاَن اهلل علیمًا حکیمًا: خداوند دانا و باحکمت است

ِافِتعال  
ُ

َیفَتِعل  
َ

ِافَتَعل

ِاسِتفعال  
ُ

َیسَتفِعل   
َ

ِاسَتفَعل

ع َسوَف َیعَلُم: خواهد دانست آینده دور: سوف + فعل مضار

فعلی که صیغه اول ماضی آن حرف زائدی دارد

مربوط به زمان آینده است

صیغه ها: مطابق جدول کتاب

صیغه ها: مطابق جدول کتاب

: َشِهَد
َ

ِعل
َ

ف

: َیغِفُر
ُ

َیفِعل

ــ َیعُبُد : َعَبَدـ 
ُ

ــ َیفُعل ـ 
َ

َعل
َ

ف

ُم: می داند
َ
َیعل

ة
َ
ُمفاَعل  

ُ
ُیفاِعل   

َ
فاَعل

آینده نزدیک: س + فعل مضارع َسَیعَلُم: بزودی خواهد دانست

فعلی که صیغه اول ماضی آن حرف زائدی ندارد

ــ َیحُسُن : َحُسَنـ 
ُ

ــ َیفُعل ـ 
َ

ُعل
َ

ف

ُم: می آموزد
َّ
َیَتَعل

ل ّعُ
َ

َتف  
ُ

ل ّعَ
َ

َیَتف  
َ

ل ّعَ
َ

َتف

ــ َیبَعُث : َبَعَثـ 
ُ

ــ َیفَعل ـ 
َ

َعل
َ

ف

ِإفعال  
ُ

ُیفِعل  
َ

فَعل
َ
أ

فعل ماضی

ــد مــزی ابــــــــواب  در  مــعــنــا  ــیــر  ــغــی ت

ماضی استمراری

مـــــاضـــــی نــقــلــی

ماضی در اسلوب شرط

ماضی در معنای قطعیت

صیغه مناسب از کان + فعل مضارع

پس از ادوات شرط
ّ

پس از لعل

أن از  پــس 

فـــعـــل مــاضــی ــد +  ــ ـ
َ

ق

مضارع التزامی

فعل مضارع 
و مستقبل

فـــعـــل ثــالثــی 
مجرد و مزید

ابـــــــــــــــواب 
ثالثی مزید

کاربرد  انواع 
فعل ماضی 
ــارع ــضـ مـ و 

ثالثی مجرد

ثالثی مزید
انواع فعل

تعریف

ساخت

درس هفتم

درس هفتم و هشتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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نَساُن َضِعیًفا
ْ

َق: َو ُخِلَق اال
َ
َخل

ا َلم، َلّمَ

 َتْفَعُلوَن 
َ

ن َتُقوُلوْا َما ال
َ
َکُبَر َمْقًتا ِعنَد اهَّلِل أ

َسْوا َعلي  ما فاَتُکْم
ْ
ِلَکْیال َتأ

ن ُیْبَعُثوا
َ
ن ّل

َ
َکَفُروْا أ ِذیَن 

َ
َزَعَم اّل

عیــن الفعــل را مکســور و حــروف متحــرک قبــل از آن را 
ْخِرُجوْا ِمن ِدَیاِرِهْم

ُ
ِذیَن أ

َ
خَرُجوا: اّل

َ
مضموم می کنیم. أ

کرده و عین الفعل را  ع معلوم را مضمــوم  حــرف اول مضار
ِقیَن...ُیَضاَعُف َلُهْم  ّدِ : ِإّنَ اْلُمّصَ

ُ
مفتوح می کنیم. ُیضاِعف

 ُیْؤَخُذ ِمنُکْم ِفْدَیٌة
َ

: َفاْلَیْوَم ال
ُ

َیأُخذ

ِإْن َتْنُصُروا اهَّلَل َیْنُصْرُکم

عُبُد= نمی ررستم
َ
ال أ

ما رَعْوها= رعایت نکردند آنرا

= نمی خوانند مفر
ّ

ِإن َیدعوَن إال

ْم َیحِملوها= حمل نکردند
َ
ل

وا= هنوز نپاوسته اند
ُ

ّما َیلَحق
َ
ل

َمْت ِلَغٍد 
َ

ا َقّد َو ْلَتنُظْر َنْفٌس ّمَ

ْن ُنؤِمَن= هرگز ایمان نمی آوریم
َ
ل

َکِثیًرا َو اْذُکُرو اهَّلَل 

ِبّیِ ْصواَتُکْم َفْوَق َصْوِت الّنَ
َ
ال َتْرَفُعوا أ

ــ َتعَلُمّنَ َتعَلُموَنـ 

ــ َتعَلَمّنَ َتعَلُمـ 

نـــفـــی

نصب

ــزم ــ جـ

کید فعل  تأ
مضارع

مـعلوم و 
مجهول

نفی، جزم 
و نصب

نهی ــر،  أمـ
ــیــد ک ــأ ت و 

تغییرات 
مــعنايی 
ــل ــ ــ ــعـ فـــــ

ساخت مجهول

مـــجـــرد

ســـاخـــت 
از مضارع

ســـاخـــت 
از مضارع

ّنَ  + مــضــارع  فــعــل 

آخر فعل »وَن« اســت

آخر فعل »وَن« نیست

ماضی

کــه آخــر آن هــا »ن« داریــم، »ن« را حــذف می کنیــم. در صیغه هایــی 

کــه آخــر آن هــا »ن« داریــم، »ن« را حــذف می کنیــم. در صیغه هایــی 

برخی تغییرات معنایی: نفی، امر و نهی

ن
َ
أ

َ
ال

َما

ِإْن

ـــــْم: جــزم
َ
ل

جزم ــا:  ــّمَ
َ
ل

در غایب و متکلم، »ِلـ« قبل از حرف اول

ْن: نصب
َ
ل

در مخاطب، همزه وصل به جای حرف اول

+فـــعـــل مــجــزوم
َ

ال

الم الفعل «به  اتصال»ّنَ

«به آن مفتوح کردن الم الفعل و اتصال »ّنَ

َکی

مــاضــی

مضارع

ــ « می کنیم. ـْ کن »ــ در صیغه هایی که آخر آن ها »ن« نداریم، حرف آخر را سا

ــ « می کنیم ـَ در صیغه هایی که آخر آن ها »ن« نداریم، حرف آخر را مفتوح »ــ

برخی تغییرات نحوی: اسلوب شرط

ــن
َ
ل

مضارع

َ
ِعل

ُ
ف

ُ
ُیفَعل

مــــزیــــد

مــــــــــــوارد 
جــــــــــــــزم

حــــــــروف 
نـــاصـــبـــه

أمـــــــر

نــهــی

از  ســــاخــــت 
فعل مجزوم

از  ســــاخــــت 
فعل مجزوم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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حذف حرکت حرف اول

دو مورد از 
حـذفـیات

انــتــقــال حـــرکـــت حــرف 
قـــبـــل مــــــــا  بــــــــه  ذیَن ُیقاِتُلوَن في  َسبیِلِهاول 

َ
ُیحِبُب: ِإّنَ اهَّلَل ُیِحّبُ اّل

وُتوا اْلِکَتاَب ِمن َقْبُل
ُ
ِذیَن أ

َ
َکاّل  َیُکوُنوا 

َ
ِتُیوا: َو ال

ْ
أ

ُ
أ

ق ّدِ ــ ُمّصَ قـ  ُمَتَصّدِ

ُهْم ماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اهللِ ّنَ
َ
وا أ َنُنوا: َو َظّنُ

َ
ظ

ذیَن آَمُنوا 
َ
َها اّل ّیُ

َ
أَمُنوا: یا أ

َ
أ

یَماِن ِ
ْ

ِذیَن َسَبُقوَنا ِباإل
َ
ْخَواِنَنا اّل َنا اْغِفْر َلَنا َو إِلِ َمان: َرّبَ

ْ
ِإأ

ادغام

ابدال

تخفیف همزه

اعالل

تغییرات 
لـــفـــظـــی 
فـــــــعـــــــل

دو حرف همانند، تبدیل 
مشــدد حــرف  یــک  بــه 

تبدیل همزه به الف

ه: و ـــ ی ـــ الف
ّ
حروف عل

تبدیل حرفی به حرف دیگر )غیر از موارد اعالل(مثال:

تبدیل همــزه به واو

ّ
انــواع مـعتل

تبدیــل همــزه به یاء

انواع اعالل

ق ـــ و ـــ ل

َحٌد
َ
ُه ُکُفًوا أ

َ
َیُکوُن: َو َلْم َیُکن ّل

َقَوَل ـــ َقاَل

د ـــ ع ـــ و

ــ َیـِلُج َیوِلُجـ 

ــه عــلــه اســت ــش اجـــــوف: حـــرف دوم ری

التقاء  موجب  جــزم 
ــود ــ کــــنــــیــــن شـ ســــا

قــــلــــب

ــاقــص: حـــرف ســـوم ریــشــه عــلــه اســت ن

و ـــ ل ـــ د

َیهِدی: َو َمْن ُیْؤِمْن ِباهَّلِل َیْهِد َقْلَبُه 

ــ َیُقوُل َیقُوُلـ 

عــلــه اســت ریـــشـــه  اول  مـــثـــال: حــــرف 

معتل ناقص مجزوم

سکون

ــــذف حـ

درس چهاردهم

درس چهاردهم

درس پازدهم

درس پازدهم

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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مصـدر 
اصــلــی

غـــــیـــــر 
مصدر

مشتقات فعلی

ــدر نــوعــی ــصـ مـ

صناعی مصدر 

مـــــصـــــدر مــــــّرة

میمــی مصــدر 

مشتقات اسمی

ــ َتعلیم ِعلمـ 
َم

َ
ــ َعّل َعِلَمـ 

أرض

ــ َمَمات َمغِفَرةـ 

ــ َبعث َبَعَثـ 

َمغِفَرة، َرحَمة

َعاِلم

َمعُلوم

م
َّ

َعال

َعلیم

أعَلم

َمعَلم: نشانه

َمعَلَمة: دانشنامه

َمغِفَرة

ُم ــ ُیَعّلِ َیعَلُمـ 

م ــ َعّلِ ِاعَلمـ 

َ
َو، ال

ج ــ ُمخَر ُمدَخلـ 

ــ ایمان آِمُنواـ 

حروف الفبا

ــ دارد ــ بدون زمانـ  تعریف: به اسمی که داللت بر واقع شدن کار یا حالتیـ 

مــصــدر اصــلــی

مــصــدر فــرعــی

اسم
بخش دوم

تقسیم اول: 
جامد و مشتق

ــدر ــص م

اســــامــــی مــشــتــق

تقسیم دوم اسم: معرفه و نکره

مــاضــی

اسامی جامد

ثالثی مــجرد

ـــ َمفِعل َمفَعل  ثالثی مــجرد: 

لغتنامه

مصدر مشخص در هر باب

اســـــــــــــم فـــــاعـــــل

ــول ــعـ ــفـ اســـــــــم مـ

ــغـــه ــالـ ــبـ اســــــــم مـ

صـــفـــت مــشــّبــهــه

اســــــــم تــفــضــیــل

اسم زمان و مکان

لـــــــــت اســـــــــــــــــم آ

مـــــصـــــادر فـــرعـــی

ع مضار

أمـــــــــــــــر

حـــــــــــــــــــروف

مزیــد ثالثــی 

ثالثی مزید: وزن اسم مفعول

درس شانزدهم

درس شانزدهم

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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عبد: َعاِبد

علم: َمعُلوم

کَبر= بزرگ تر/ ین
َ
أ

َمرَصد= مکان دیده بانی

ی )تفعیل(= مکان نماز خواندن
َ
ُمَصّل

ایمان: ُمؤِمن

کَرام: ُمکَرم إ

ُکبَری= بزرگ تر / ین

َموِعد= زمان یا مکان وعده

ِمصباح، ِمیزان

َغّفار= بسیار آمرزنده

َحکیم= با حکمت

َصُبور=بسیار صبر کننده

َمِلک= فرمانروا، صاحب ُملک

ک س، بسیار پا
َ

وس= بسیار مقّد
ُ

ُقّد

َحَسن=نیکو

یق= بسیار راستفو ِصّدِ

ک ب= پا َطّیِ

کــه داللت بــر فاعل کند تعریــف: به اســمی 

تعریــف: به اســمی که داللت بــر مفعول کند

تعریف: اسمی که به برتری یک صفت در چیزی نسبت به سایر )ین( داللت دارد

لــت انجــام فعــل داللــت می کنــد کــه بــه آ تعریــف: بــه اســمی 

که داللت بر مبالغه در معنای اســم فاعل دارد تعریف: به اســمی 

ــت دارد ــ ــا فــعــل داللـ ــر ارتـــبـــاط ثـــابـــت بـ ــه بـ کـ تــعــریــف: اســـمـــی 

ساخت

ساخت

اوزان

تعاریف

اوزان

ِمفعالوزن

اوزان

اوزان

اسم زمان 
ــان ــکـ مـ و 

اسم فاعل

اسم مفعول

اسم تفضیل

اسم آلت

اسم مبالغة

صفت مشّبهه اسامی مشتق

از فعل مجرد

از فعل مجرد

از فعل مجرد

ــم مــکــان اســ

ــل ــ ــَعـ ــ ــفـ ــ َمـ

فــَعــل
َ
مـــذکـــر: أ

ــال ــ ـ ــّعَ ــ ـ
َ

ف

ـــِعـــیـــل
َ

ف

ــــُعــــول
َ

ف

ــــــِعــــــل
َ

ف

ــــول ــــّعُ
ُ

ف

ــــــَعــــــل
َ

ف

ـــیـــل ِفـــّعِ

ـــیـــِعـــل
َ

ف

اِعل
َ

بر وزن ف

بر وزن َمفُعول

اســمی که داللت بر مکان وقوع فعل دارد

ُم به جای حرف اول، ماقبل آخر، مکسور

ح ُم به جای حرف اول، ماقبل آخر، مفتو

وزن اسم مفعول

اســمی که داللت بر زمــان وقوع فعل دارد

از فعــل مزید

از فعــل مزید

از فعــل مزید

زمــان اســم 

ــل ــ ــِعـ ــ ــفـ ــ َمـ

ی
َ
عل

ُ
ف مؤنــث: 

درس هفدهم

درس هفدهم

درس هفدهم

درس هفدهم

درس هجدهم

درس هجدهم

درس هجدهم

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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تقسیم دوم اسم: 
نــکــره و  ــه  ــرفـ ــعـ مـ

اسم
بخش دوم

ــدر ــص م

اســــامــــی مــشــتــق

تقسیم اول اسم: جامد و مشتق

انواع معرفه

تعاریف
اسمی که بر چیز معّین معلومی داللت کندمــعــرفــه

کــه بــر چیــز غیــر معّین داللــت کند اســمی  ــره ــ ــ ــک ــ ــ ن

ْرِض
َ ْ
َماَواِت َوَما ِفي األ ِ َما ِفي الّسَ

ُح هَّلِلَّ ُیَسّبِ

ٌد َرُسوُل اهَّلِل ُمَحّمَ

ُکّلِ َشیٍء َقِدیٌر ُهَو َعَلٰی 

َذِلَك َفْضُل اهَّلِل ُیْؤِتیِه َمن َیَشاء

ُغ اْلُمِبین 
َ

َما َعلَي  َرُسوِلَنا اْلَبال َفِإّنَ

معــّرف به ال

ــم
َ
َعل

ضمیــر

اشــاره اســم 

معــّرف بــه اضافه

ً
اَن َرُسوال ّیِ ّمِ

ُ ْ
ِذي َبَعَث ِفي األ

َ
اّل

َذِلَك َفْضُل اهَّلِل ُیْؤِتـیِه َمن َیَشاُء

ِمن َشّرِ َما َخَلَق

اســـم مــوصــول

ــذی ــ
َّ
ل

َ
ا

َمـــــــــن

َمـــــــــــــا

درس نوزدهم

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.



ــای  ــمـ ــنـ راهـ
استفـــاده از 
ب  کـــــتـــــــا
نیک و لکرت ا

7
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کتاب الکترونیک % راهنمای استفاده از 
گرامـی، توفیـق خدمت رسـانی بـه حضرتعالـی و سـهیم شـدن در ثـواب تعلیـم و تعلـم قـرآن را از خـدای متعـال  قـرآن آمـوز 

یم. خواستار
بـه نوشـتن دسـتِی تمرین هـا و  نیـاز  کتـاب درسـی و آموزشـی اسـت، یادگیـری آن،  کتـاب،  در نظـر داشـته باشـید ایـن 
کـه داشـتن کتـاب کاغـذی بـرای یـک قرآن پـژوِه موفـق، ضروری اسـت.  کـی از آن اسـت  توضیحـات اسـتاد دارد، تجربـه مـا حا

کتـاب اسـت. کاغـذی  توصیـه مـا داشـتن نسـخه الکترونیـک بـه همـراه نسـخه 
کتاب الکترونیک آموزش مسّبحات، توجه شما را به مطالب زیر جلب می نماییم. برای استفاده از 

تمام حقوق مادی و معنوی این فایل متعلق به موسسه فرهنگی قرآن و عترت؟مهع؟ صباح تابعان وحی است.
کنید. کاربره )که توضیحات آن در ادامه آمده( از این فایل استفاده  کتاب، می توانید به صورت یک  با پرداخت مبلغ 
بـره بـرای شـما  کار کرده ایـد، ایـن فایـل بـه صـورت یـک  کاغـذی آمـوزش مسـبحات  را خریـداری  کتـاب  چنانچـه قبـال 

اسـت. رایـگان 
یـد بـدون پرداخـت هزینـه، فایـل را خوانـده و بـرای خریـد آن  کـردن فایـل، 24 سـاعت فرصـت دار شـما بعـد از اولیـن بـاز 

گذشـت زمـان مذکـور، جـواز اسـتفاده از فایـل مشـروط بـه پرداخـت هزینـه آن اسـت. تصمیـم بگیریـد، بعـد از 

کابره % شرایط یک 
کاربـره، بیـش از دو نفـر نمی تواننـد بـه صـورت همزمـان از فایـل کتـاب اسـتفاده کننـد. بـرای ایـن کار الزم 	• بـا خریـد یـک 

گیرد. کتـاب، خریـد صـورت  اسـت بـه تعـداد اسـتفاده کنندگان 
کنید.	• کپی  که متعلق به خودتان است، ذخیره و به هر تعداد  شما می توانید این فایل را در تمام دستگاه هایی 
کثر هزار صفحه(.	• کتاب، چندین بار پرینت بگیرید )حدا شما می توانید از تمام یا بخشی از 
چـاپ ایـن کتـاب بیـش از پنـج نسـخه بـه هر شـکلی )چـاپ دیجیتال، افسـت و...( ممنـوع بوده و موسسـه حق پیگرد 	•

قانونی دارد.
شما می توانید این فایل را )بدون هیچ حذف یا تغییری( در فضای مجازی نشر دهید.	•
کتاب، ممنوع است.	• هرگونه تغییر یا حذف بخشی از فایل 

این فایل، نسخه الکترونیک کتاب آموزش مسبحات است. %

 بـرای اسـتفاده از ایـن فایـل، الزم اسـت مبلـغ )شـش هـزار تومـان بـرای هـر جلـد و یـا %
ده هزار تومان برای مجموع دو جلد( به حساب زیر واریز نمایید.

و  % قـرآن  فرهنگـی  موسسـه  نـام  بـه   6037997750000797 بانکـی:  کارت  شـماره 
وحـی تابعـان  صبـاح  عتـرت؟مهع؟ 

بـرای اطـاع از شـرایط و قوانیـن اسـتفاده از ایـن فایـل، بـا مراجعـه بـه انتهـای فایـل،  %
کنیـد. را مطالعـه  الکترونیـک  کتـاب  از  اسـتفاده  راهنمـای  پیوسـت 

ر قابل چاپ
غی

نسخه الکترونیک، استفاده از فایل، مشروط به خرید آن است. به پیوست راهنما مراجعه کنید.
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