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               «الد رُس الث  الث   »        

 « عجائُب المخلوقاتِ »             

  علی هللاِ فَُهَو َحسبُهُ  یَتََوکَّل  و َمن  

 تکیه رب تقوا و دانش رد طریقت کافری است    »             
 «راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش                                                                                                                                                                                  

 ادوات شرطدرسنامه : **

 شرط: إن: اگر،چنانچهادوات شرط      حرف 

 اسم شرط: مَن : هر کس،کسی که/ ما : هرچه، هر آنچه، آنچه / إذا : هرگاه، اگر                       

 نکات

مضارع یا یک فعل و یک جمله اسمیه بعدشان می آید. اولین فعل را ماضی یا ادوات شرط بر سر جمله می آیند و دو فعل  -1

 جمله اسمیه را جواب شرط گویند.فعل شرط و دومین فعل یا 

 ) هر کس بسیار تالش کند به هدفش می رسد (إلی هَدَفِهِ.  ْیَصِلکثیراً،  یُحاوِلْ مَنمثال: 

 ادوات شرط   فعل شرط     جواب شرط

( است به ــُــبه این شکل که در صیغه هایی که در آخر فعل ضمّه )د، نعالمت آخر فعل مضارع را تغییر می دهادوات شرط  -2

می شود )به جز دو حذف از پایان فعل « ن»ختم می شود، « ن»( تبدیل می شود. و در صیغه هایی که فعل مضارع به ـــْساکن )

 گویند. مجزومحذف نمی شود( در این حالت عالمت فعل مضارع را « ن»که  جمع مونث صیغة
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 : جواب شرط و مجزوملَمْیَسْ: فعل شرط و مجزوم               یتأمَّلْ     ِمن الخطأ!  یَسلَمْقبلَ الکالم  یتأمَّلْمَن مثال: 

 امان می ماند.، از خطا و اشتباه در بیندیشدترجمه: هر کس قبل از سخن گفتن 

ثآنیاً می توانند مضارع ترجمه شوند،و  والًباشند، که در این صورت أ ماضیفعل شرط و جواب شرط هردو ممکن است  -3

 ن تغییر آخر(  وَقَعَ: جواب شرط)بدون تغییر آخر(ومثال: مَن حَفَرَ بِئراً ألخیهِ وقَعَ فیهِ! حَفَرَ: فعل شرط)بدهیچ تغییری نمی کند.آخرشان 

 فتد: مضارع اخباری(ا می -.    )حفر کند: مضارع التزامیمیافتد، خود در آن حفر کندترجمه: هر کس برای برادر خود چاهی 

 اخباری ترجمه می شود )به شرطی که آینده نباشد( التزامی و جواب شرط معادل مضارع مضارع فعل شرط معادل -4

 اخباری شرط             مضارع التزامی                          جواب شرط              مضارع فعل

نیز نشانه شرطی بودن «  فَـ»بیاید.این «  فـَ»باشد، در این صورت حتمًا باید بر سرش یک  جمله اسمیهجواب شرط می تواند  -5

 جمله است.

 هر کس بگوید من دانا هستم ،پس او نادان است () مثال: مَن قالَ إنِّی عالِمٌ فهُوَ جاهِلٌ 

 آمده است. «فَـ»جاهِلٌ: جمله اسمیه و جواب شرط     هو: مبتدأ    جاهِلٌ: خبر   و در ابتدایش  قالَ : فعل شرط        هُوَ

 شرط و استفهام...« مَن و ما » تفاوت -6

( اگر آن فعل مضارع باشد مجزوم می شود 3( بالفاصله بعدشان فعل می آید. 2( همواره در اول جمله می آیند. 1: مَن و ما شرط

 دیگری ) بدون واسطه ( می آید که جواب شرط می باشد.جملة( بعد از فعل شرط یک فعل دیگر یا 4

 : ةالشّرطیَّتست:عَیِّن الجملة 

 لَهُ ما فی السَّماوات و ما فی األرضِ!  ( 2                     ( اُولئکَ مَن یُناجونَ اهلل فی أوقات السَّحَرِ!                  1

 و ما تَفعَلوا مِن خَیرٍ تَجِدوهُ عِندَ اهلل  ( 4                            یُسَبِّحُ لَهُ مَن فی السَّماوات و مَن فی األرضِ!  ( 3

 ( 4پاسخ ) گزینه

وسط جمله آمده و معنای کسی که می دهد و دو جمله را بهم ارتباط داده، پس ربط دهنده است ) موصول یا « مَن : » 3و1گزینه

در ابتدای جمله آمده و بالفاصله « ما » : 4در وسط جمله آمده و معنای آنچه می دهد ) ربط و موصول ( گزینه« ما : » 2گزینه ربط (

آن فعل نیز « ن»آن فعل به نشانه جزم حذف شده )تفعَلونَ: ن حذف شده ( و تجدونَ جواب شرط بوده و « ن » بعدش فعل آمده و

آند و  شرط آمده« ما » دو جمله و دو فعل بدون هیچ واسطه ای بعد از  4به نشانه جزم حذف شده است )دقت کنید که در گزینه 

 شرط است. 4در گزینه « ما » پس  مجزوم شده اند (
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 جواب شرط با موارد زیر شروع نمی شود: -7

 « فـَ »به جزحتّی (  -بَل  –لکن  –أم  –أو  –ثُمَّ  -وَحروف عطف ) الف( 

شروع شده پس معطوف می باشند و « و» دوم و سوم با جملةمثال: مَن دَعاکَ و تُکَلّمتَ معَهُ و أعطاکَ الکتابَ مسؤولٌ عن المکتبةِ! ) 

کسی که تو را صدا کرد و با او صحبت کردی و به تو کتاب داد، مسئول  )شرطیه نیست.« مَن»نمی توانند جواب شرط باشند پس 

 (کتابخانه است.

 (. لِـ -حتَّی -لِکَی -َکی -أنبا حروفی که مضارع التزامی می سازند ) ب( 

 آغاز شده ،پس نمی تواند جواب شرط باشد(« نأ» دوم با جملة.)  لمعلّمَما اُحِبُّ أن یَرانی امثال: 

یعنی دو دهند  آخر فعل مضارع را تغییر نمی) اگر ( نیز از ادوات شرط هستند با این تفاوت که َلو...( و -زمانیکه  -) اگر إذا -8

 ) اگر عقل تمام شود سخن ناقص می ماند ( مثال: إذا تَمَّ العقلُ نَقَصَ الکالمُ!   فعل مضارع را مجزوم نمی کنند. 

 ماضی -ماضی             نَقَصَ                جواب شرط -تَمَّ              فعل شرط

 إعراب یا نقش ادوات شرط: -9

                 گفته: غالباً مبتداست و جمله شرط و جواب شرطش خبر است ) البته فقط در یک حالت می تواند مفعول باشد که در ادامه مَن

 می شود .(

 مبتدا می باشد. « مَن » غالباً مفعول مقدم برای فعل شرط است و گاهی مانندما: 

برای فعل شرط مفعول مقدم هستند  «ما  و مَن »، فعل شرط، متعدی باشد و مفعول نداشته باشد، « مَن و ما»** توضیح: اگر بعد از 

 مبتدا می باشند. «ما  و مَن »)مقدم یعنی جلوترو زودتر آمده است( در غیر این صورت 

) هر آنچه را از چیزی در راه خدا انفاق کنید ، تمام و کمال   نفِقوا مِن شَیءٍ فی سبیل اهلل یُوَفَّ إلیکم و أنتم ال تُظلَمُونَما تُ مثال:  

فعل شرط، متعدی، بعدش  نفِقوا                تُ /مفعول  شرط و ما              (به شما بازگردانده می شود و به شما ستم نمی شود.

 است. مفعول نیامده

ند(که در این صورت واب شرط معطوف می شوند )برمی گردجگاهی فعلی یا افعالی به وسیله ی حرف عطف به فعل شرط یا -10

 آن ها را معطوف به فعل شرط یا جواب شرط  می گیریم.

 اگر خدا را یاری کنید، شمارا یاری می کند و گام های شمارا استوار می دارد !() أقدامَکم  یُثَبِّتو  یَنصُرْکما اهلل تُنصِرو إن مثال: 

 جواب شرط    معطوف به جواب شرط   حرف شرط     فعل شرط 
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      مَن یَعمَلْ سوءاً أو یظلمْ نَفسَه ثمَّ یستغفرِ اهللَ یجدِ اهللَ غفوراً رحیماً 

 فعل شرط       معطوف به فعل شرط      جواب شرط

 (می یابد  مهربان و آمرزنده را خداوند کند آمرزش طلب خداود از سپس کند ستم خودش به یا دهد انجام بدی عمل هرکس )

 للفراغین: إن.........علی الحسنات..........إلی اهلل! الخطأتست: َعیِّن 

 یتَقَرَّبانِ  -( یَحْرُصان4ِتَتَقَرَّبوا              -( تَحْرُصُوا3تَتَقرَّبا             -( تَحْرُصا 2تَتَقَرَّبنَ           -( تَحْرُصن1َ

 ( 4پاسخ تشریحی)گزینه

آمده است، پس در دو جای خالی اگر فعل مضارع بیاید باید عالمت آخرشان تغییر « إن: اگر» چون در ابتدای جمله حرف شرط    

: هر دو فعل جمع مونث هستند که نباید 1در پایان دو فعل حذف نشده است. در گزینه « ن»نادرست است زیرا  4کند بنابراین گزینه 

 از پایان فعل ها حذف شده است .« ن » فعل جمع مذکر است پس حرف  3فعل مثنی ودر گزینه  2حذف شود. در گزینه «ن » 

 ترجمه: اگر به انجام نیکی ها حرص بورزید ) مشتاق باشید ( به خدا نزدیک می شوید!
 

                                                                                                                                                توجه: 

دقت کنید که برخی از کلمات در زبان عربی تنوین نمی پذیرند و نکره بودن آن ها از معرفه نبودنشان مشخص می گردد، پس هر 

 أحسَنُ... -مؤمنونَ  –اسمی که نشانه معرفه ندارد، نکره است.         مثال: رجُالنِ 

 ؛هیچ ...نیست به جز، مگر«ما مِن.....إالّ»ترجمه   بدانیم:**

می « إالّ »دیگری با جملةاول جملةمی دهد، و غالبا بعد از « هیچ ...نیست » معنای « مِن»با یک اسم مجرور بعد از « ما مِن » ترکیب

 کَتَبَ اهللُ لَهُ مِن األجرِ قدْرَ ما یَخْرُجُ مِن ثمَرِ ذلکَ الغَرْسِ: هیچ مردی نیست که آید.              مثال: ما مِن رجُلٍ یَغْرِسُ غَرساً إالّ

 نهالی بکارد جز اینکه خداوند برایش پاداشی به اندازه ی آنچه از میوه ی آن نهال خارج می شود، نوشته است.

 

 

 

 

 


