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  « ُالد رُس الر ابِع   »              « آداُب الکالم» 

سان  » 
ِّ
َن الل جِن م 

 بالسِّ
ُّ
َء أَحق

َ
 «ال َش

 کلید رد گنج صاحب هنر                                               زبان رد داهن ای خردمند چیست؟
 که گوهر فروش است یا پیله ور                                                               چو رد بسته باشد چه داند کسی      

تََکلَُّموا تُعَرفُوا  

« عیب و هنرش نهفته باشد                                 ات مرد سخن نگفته باشد »
 

 « مفعول مطلق» -2          
رود ) تأکیدی (  و یا برای بیان نوع مصدری است منصوب ) ـَـــًـ ( از جنس فعل که یا برای تأکید فعل جمله به کار می مفعول مطلق:

 آید . ) بیانی ـ نوعی (  فعل می

 اً ! ) تصدیقاً : مفعول مطلق تاکیدی و منصوب ( تَصدیقهُ أبعَدَ لِسَانَهُ عَنِ الِکذبِ یَُصدَّقُ کَالمُمَن مثال : 

 شود.تصدیق می مسلماًترجمه : هر کس زبانش را از دروغ دور کند سخنش 

                      

لیه بیاید ، آن مفعول مطلق ، نوعی یا بیانی است . پس اگر صفت یا مضاٌف إاگر بعد از مفعول مطلق ، صفت یا مضافٌ  **

 لیه نباشد ، تأکیدی است .إ

 در ترجمه ی مفعول مطلق تأکیدی از قیود تأکید) مسلماً ، بی شک، حتماً، حقیقتاً ، ...(  استفاده می کنیم. (1

 انفاق کردی ( قطعاً) مالی را در راه خدا  . إنفاقاًأنفقتَ ماالً فی سبیل اللّه  : مثال

 مفعول مطلق نوعی + صفت یا مضافٌ الیه
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   باشد.( صفت برای آن می حََسنةًمفعول مطلق نوعی و منصوب است زیرا :  تالوةً )  . حسنةً تالوةًتال القارئ القرآن  :1مثال

 تالوت کرد . به نیکوییترجمه : قاری قرآن را 

مصدر منصوب از جنس فعل است و مضاف واقع شده یعنی بعدش « إحسان » چون «. المتّقین إحسانَأنتم تحسنون إلی المساکین » : 2مثال

 باشد. ترجمه : شما به درماندگان همچون پرهیزگاران نیکی می کنید!مضافٌ الیه ) المتّقین ( آمده است ، پس مفعول مطلق نوعی می

 ممکن است جملة وصفی باشد . ) اسمیه یا فعلیه (صفتِ مفعول مطلق  : 2 نکته

 ! فُال یُوصَ دقّاً یتِالبَ بابُ وم دُقَّفی الصّباح الباکر عندما کنتُ فی النَّمثال :  

مفعول مطلق نوعی و منصوب « :  دقّاً» باشد پس ( آمده ، جملة وصفی برای آن می دقّاً( بعد از اسم نکرة )  الیوصف) چون عبارت ) 

                         ترجمه : صبح زود هنگامی که خواب بودم در خانه به گونه ای زده شد که توصیف نمی شود.است .  

مفعول مطلق نوعی یا «  حساباً» صفت است و پس «  سریعاً»کلمه ی  اآلخرة حساباً سریعاً !فی بُأموالک صدقةً تُحاسَاِجعل من  : 2مثال

 بیانی است .                                                                     

خوبی، به نیکویی، با  در ترجمه ی مفعول مطلق نوعی که با صفت همراه است از صفتهای بیانی فارسی استفاده می کنیم ) به **

      باال : از اموالت صدقه ای قرار بده که به سرعت در آخرت به حسابت رسیدگی شود.  دقت، آشکارا، به زیبایی،  ...(.ترجمه مثال

 ) محاسبه شوی(

در ترجمه ی مفعول مطلق نوعی که با مضافٌ الیه همراه است هم می توان از صفتهای بیانی فارسی و هم از قید تشبیه فارسی  **

 .. (  استفاده نمود .) مثل ، شبیه ، همچون ، همانند ، مانند ، چون ، .

 (. کندزندگی می « فقیرانه»فقراء  همچون) بخیل در دنیا الفقراء .  عیشَیعیشُ البخیلُ فی الدّنیا  مثال :

 

                                              : قید تأکید فارسیتأکیدی                 خالصه

 : قید تشبیه فارسی مضافٌ الیه                                         مفعول مطلق

                     بعدش                        مفرد :بیانی )نوعی(                     

                                                                      انی فارسیصفت بی                         صفت                                                               

 جمله وصفی                                                                            

 

   «مفعول مطلق »  تست

 «94هنر  »                         عیّن المناسب لبیان نوع لفعل:               ...«. طالبو العلم فی بالدنا تقدّموا فی جمیع المجاالت » -1

 ( تقدّمًا لم یکن له نظیر!4 ( مُتقدّمین مجتهدین!3  فیّا!لَ( علمیّاً و خ2َ ( تقدّماً!1      

 « 94تجربی  »                                                                                                            عیّن التأکید للفعل:             -2

 ساً عجیباً!نافُتَ روسِالدُّ  فی حفظِ التّلمیذاتُ  تِسَنافَ( ت2َ ( ما شاهدتُ تنافساً کتنافس هؤالء التّلمیذات فی الدروس!1

 یستقیم! هُلَّعَ( قد أنعم اهلل علی البشر إنعاماً وافراً ل4َ  ( قد أنعم اهلل علی اإلنسان إنعاماً و لو کان کفوراً!3
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 «93هنر  »                   فیه المفعول المطلق:                                                                         لیسعیّن ما  -3

 ( لو عرفتَ خالقک معرفة حقیقیّة، آمنت به إیمان المؤمنین!1

 ( علیک أن تفکّر فی انتخاب الّصدیق المناسب تفکّراً عمیقاً!2

 ( إنّ هذا المصوّر قد صوّر مناظر جمیلة، منها جبال تجری فیها العیون!3

 أشکره شکراً یلیق به!( کلّما سعیتُ أن أشکر نعم اهلل الکثیرة وجدت نفسی عاجزاً من أن 4

 « 90اختصاصی  »                                     المخاطب یرید أن یُدرک کیفیّة ذهاب الطالبة فنقول له: ذهبت الطالبة .....      -4

 ذاهبة !( 4( مسرورة!                  3( سروراً کثیراً!                 2ذهاباً سریعاً!               (1      

                                     عیّن ما فیه تأکید للفعل:  -5

 ( علی اإلنسان أن یکرّم مَن علّمه تکریماً حسناً!2  ( من أبعد لسانه عن الکذب ، یصدِّق کالمه تصدیقاً!1

 المُتَوَکِّلِینَ! ةَاهَدَمُج هم یُجاهدون فی سبیل اهلل( 4  !غیر زائلٍ ی إیمانک بقاءَبقَیَ( أفرغ قلبک مِن الحسد، ل3ِ

 پاسخ تشریحی

                                                                                                 ( :                                                                                                                          4گزینه) -1

یان نوع الفعل همان مفعول مطلق نوعی است. بنابراین در گزینه ها به دنبال مصدر فعلی که در جمله آمده مقصود از ب              

 می گردیم، یعنی فعلِ تَقَدَّمَ که مصدرش می شود )تَقَدُّم( و بدنبالش یا صفت بیاید یا مضافٌ الیه. 

 صفت یا مضافٌ الیه ندارد(.( را در جای خالی قرار دهیم می شود مفعول مطلق تأکیدی) 1اگر گزینه)

( اسم فاعل باب تَقَدُّم است چون با ) مُـ ( شروع شده. تَقَدُّماً در 3( هم که مصدر منصوب از جنس فعل نیست.     گزینه)2گزینه )

 ( مفعول مطلق نوعی است زیرا بعدش جملة وصفی آمده است.   4گزینه )

 

                                                                                                                                                       (:                               3گزینه) -2

 تأکید للفعل یعنی مفعول مطلق تأکیدی!   

 گزینه ها : 

 مفعول مطلق ندارد. تَنافُساً مصدر هست ولی قبلش فعلی از این ریشه و باب نیامده و کَتَنافُسِ ؛ جار و مجرور می باشد.    -1 

 تَنافُساً مصدر منصوب از جنس فعل است و بعدش صفت آمده، پس مفعول مطلق نوعی است.  -2 

 ون مضافٌ الیه یا صفت ندارد ، مفعول مطلق تأکیدی است.مصدر منصوب آن و چ« إنعام»أنعَمَ : فعل از باب إفعال و  -3

 مفعول مطلق نوعی است. « إنعاماً»است پس  ؛ صفت آن«وافِراً»صدر منصوب آن و م« إنعام»أنعَمَ : فعل از باب إفعال و  -4

 

                                                                                                                                                                                                        (:3گزینه) -3

 فعل و مفعول مطلق گزینه های دیگر : 

، زیرا مصدری منصوب از جنس فعلِ             نیز مفعول مطلق نوعی است « إیمانَ»، صفت آن است. حقیقیَّةً مفعول مطلق نوعی و  معرفةً، فعل و عَرَفتَ ( 1

( در این گزینه مصدر 3    ( تُفَکِّرَ، فعل و تَفَکُّراً، مفعول مطلق نوعی و عمیقاً، صفت آن است.2  و همچنین مضاف نیز واقع شده است.« آمَنتُ» 

 لیقُ، جملة وصفی برای آن است.  ( أشکُرُ، فعل و شُکراً، مفعول مطلق نوعی و ی4َمنصوبی از جنس فعل وجود ندارد.  
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                                                                    ( :                                                                                                                          1گزینه) -4

 سؤال : مخاطب می خواهد چگونگی رفتن دانش آموز را بداند، پس به او می گوییم : دانش آموز ..... رفت.  ترجمه صورت          

( صحیح است که 1از مصدر ) الذِّهاب : رفتن ( پرسش کند، در جواب باید مفعول مطلق نوعی بیاید. در نتیجه گزینه ) کیفیَّةتوضیح : اگر کلمة 

 اسم فاعل است و نمی تواند مفعول مطلق واقع شود بلکه حال است. ذاهبةً( 4) گزینه« . به سرعت»جواب می دهد 

 

 (: 1گزینه) -5

                     مفعول مطلق تأکیدی آن است. گزینه های دیگر : تَصدیقاً فعل جمله و  یُصَدِّقُ( 1سؤال مفعول مطلق تأکیدی را می خواهد. در گزینه)          

،  غَیرَ زائلٍ، مصدر آن و چون  بَقاءَ، فعلِ جمله است و یَبقَی -3.   یُکَرِّمُ، صفت آن است و فعلش؛  حسناً : مفعول مطلق نوعی ،  تکریماً -2

 مضافٌ  المُتَوَکِّلِینَ، مفعول مطلق نوعی آن می باشد زیرا مُجاهَدةَفعل و  یُجاهِدونَ  -4صفت برای آن بشمار می رود، مفعول مطلق نوعی است. 

  الیه آن است.
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 «منادی»  -7      

شود و در واقع مفعولی است برای فعل محذوف. اسمی است منصوب ) ــَـــًـ ( که مورد ندا واقع می منادا :

                 !  أیُّها النّاسُاً بالعبادِ ! یا بصیرالسّمواتِ !  یا  فاطرَ!  یا  استاذُ!  یا  اللّهُمثال : یا 

 نکات منادی : 

شود، که در این صورت در جمله قرینه ای وجود دارد که بیانگر گاهی حرف ندا از ابتدای منادی حذف می (1 

 منادی بودن کلمه مورد نظر است .

 یا ضمیر مخاطب است :تواند داللت بر وجود منادی کند بیشتر فعل مخاطب و قرینه ای که می

، مخاطب است « کَ » بعدش ضمیر جملة. ) ربَّ : منادا، زیرا در  ةُاعَالسَّ ومُقُومَ تَیَ اسِ النَّ عُجامِ نا إنّکَربّ  : 1مثال

 گردد .باز می«  ربَّ» و به 


