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 دكتر معيني

  

٤٠ 

  

ضارع منصوب)  ضارع ( ه و اعراب فعل    تر

ک يازعر  ٥درس  ش ساياز عر ٤ درس –دهم    دهم ا

الف- آوردن ادات ناصبه بر رس فعل مضارع

این که، که / لَن: هرگز / کی: تا، تا اینکه : أن:ادات ناصبه   

 لکی: تا، برای اینکه / لِـ : تا، برای اینکه / حتّی: تا

ــَـ ←شوند هایی که به ـُ ختم میصیغه

جز جمع مؤنثحذف نون  ←شوند ختم می» ن«هایی که به صیغه
ب- طریقهی منصوب کردن

حتّی یحکَم: تا حکم کند / لِندرَس: برای اینکه درس بخوانیم

⎭کَی تفرحوا: تا شاد شوید / لکی تنَجحی: برای اینکه موفق شوی
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 مضارع منصوب

ت   ن

ُقاتلوا: که بجنگند.  »)لن«(بجز  شودمیفعل مضارع منصوب به صورت مضارع التزامی ترجمه  - ١   أن 

نده«د و آن را منصوب کند به صورت می دهد، اما در صورتی که بر سر مضارع بیا» هرگز«در اصل معنی » لن« - ٢   »منفی یآ

عَلما: نخواهند دانست     .شودمیترجمه  نیز    لن نفرَح: شاد نخواهیم شد.     لَن 

  .آيدمين» ، س و سوف الي نفيªحرف » لنªپس از  تذكر:

دمیبعد از ادات ناصبه » الی نفی«برای منفی کردن مضارع منصوب،  - ٣ . أن شودمیگفته » ی منصوبمضارع منف«و به این فعل  آ

م  /التقولوا: که نگویید   حتی ال نرجَع : تا باز نگرد

  أالّ نفوزَ  : أن النفوَز شودنوشته » أالّ ªد به صورت توانميبيايد » الي نفيª، »أن ناصبهªاگر پس از  :١تذكر 

د. كَيال تيأسوا:: لِشودمينوشته » ِلكَيالªبيايد به صورت » الي نفيª، »لكيªاگر بعد از  :٢تذكر    تا ناامید نشو

م، » حروف جرّ «همانگونه که در مبحث  - ٤ عالوه بر ادات ناصبه، حرف جّر نیز هستند، اگر بعد از آنها فعل » حتی«و » لِـ«خواند

س از آن ها  د ادات ناصبه و اگر  د » اسم و ضمیر«مضارع بیا   .شوندمیمحسوب » حرف جر«بیا

  للمسلمین: جار و مجرور  حّتی اللیِل: جار و مجرور

گری با حرف عطف (واو  - ٥ ثّم) به آن عطف شود از نظر اعراب شبیه به فعل اول خواهند  - فـ  –اگر بعد از مضارع منصوب، مضارع د

عنی منصوب خواهند شد:    فی حیاِتها و َتنَفَع مجتمَعها. ةالعالی ةهی َتجدُّ دائماً حتی تبُلَغ المکان  بود، 

دمیبر سر آنها » ادات ناصبه«مع مؤنث مضارع نیز ج هایصیغه - ٦ جاد  شوندمیو از نظر اعراب، منصوب  آ اما تغییری در ظاهر آنها ا

  .شودمین

  شدن از  نظر ترجمه نيز شبيه به افعال ديگر مضارع منصوب خواهند بود.تذكر: پس از منصوب 

َسألَن: تا بپرسند (مضارع منصوب) د (مضارع منصوب)دَن: نخو لن ُتشاهِ   حّتی    اهید د

ه ترجمه     ايست

  ترجمه فعل مضارع و ادات قبل از آن را صورت مستقل و دقت بررسی کنید.  هایتستدر 


