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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.

 

 

H 
 

  «خاِمسُ الد رُس ال   »              « آداُب الکالم» 

 «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 
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« ربُّ » است و خبر برای  فعل غائب« یعلمُ»:  مبتدا و مرفوع ؛ زیرا   ربُّ. )  ربّنا یَعلَمُ ما فی صُدورِنا : 2مثال

 باشد.باشد.( بنابر این چون بعد از اسمِ اوّل جمله، فعل )یا ضمیرِ( غائب آمده،آن اسم اوّل حتماً مبتدا میمی

گاهی ممکن است بعد از منادایی که حرف ندا ) یا ( ندارد ، حرف یا اسمی)مبتدا( بیاید که داللت بر  : 1تذکّر

 اسم اول جمله منادا است. آغاز جمله داشته باشد، آن 

شروع شده و « إنَّ » ربَّنا ! إنَّنا سَمِعنا منادیاً یِنادی لإلیمان أن آمِنوا بربِّکم فَآمنّا . ) ربَّ : منادا، زیرا جمله با  مثال :

 دارد .« ربَّ » سرآغاز جملة جدیدی است پس داللت بر منادی بودن « إنَّ » 

                                                                                               عیّن ما لیس فیه المنادی :      تست :

 ( ربّی الّذی رزقنا النّعم الوافرة.2( ربّنا التحمّل علینا ما ال طاقة لنا                                 1 

 ( إلهی و ربّی  إقض حاجاتنا فی الدنیا و اآلخرة.4العلماء باالسالم.                           ( ربّی کرّمت العلم و 3 

 2پاسخ : گزینه  

 ها :توضیح گزینه

مفرد مذکر غائب است و ضمیرمخاطبی « :  َرزَقَ( » 2 است . منادا« ربَّ»: فعل نهی و مفرد مذکر مخاطب است ، پس  ال تُحَمِّل( 1

فعل مفرد مذکر مخاطب « :  کرّمتَ( » 3خبراست.«  الّذی» باشدو مبتدا می« ربّ»بنابراین  نیامده که داللت بر مخاطب بودن آن کند.

منادی «  ربّی والهی » فعل امر مخاطب است پس « :  إقضِ( » 4در اوّل جمله دارد و «  ربّ» است پس داللت بر منادی بودنِ 

 باشند.  می

                     شود و به اللّهُمَّ تبدیل به پایان آن افزوده می« مّ » حذف شود یک « یا اللّهُ ! » از ابتدای « یا»اگر حرف :  2تذکّر

 می شود.(

 اللَّهُمَّ هردو منادا هستند با یک معنی. (: ) یا اللّهُ و اللّهُمَّ              مّ«         + یا»ا اللّهُ          حذف ی 

گاهی ممکن است بعد از منادایی که حرف ندا ) یا ( ندارد ، اسم استفهامی بیاید و داللت بر منادی بودن آن :  3تذکّر

 اسم داشته باشد .

 منادا« : طالبُ»  طالبُ! هل أدّی التّالمیذُ االمتحانات ؟ مثال :

 تواند نشانة جملة جدید باشد.وجود ضمیر متکلم یا فعل متکلم می : 4تذکر

ضمیر متکلم وحده است و ابتدای جمله « أنا » منادا است زیرا « ُامِّی » اُمِّی أنا أعمَُل واجباتی حّتی تَرضَی عنِّی!  مثال:

 محسوب می شود پس یک جملة جدید است.

برای مؤنّث « أیَّتُها» برای مذکر و از « أیُّها » ار بیاید ، باید قبل از آن از د« ال » اسم « یا»اگـر بعـد از حرف ندای  (2

 دار گروه منادایی می گیریم.« ال»را با آن اسم « أیُّها و أیَّتُها » استفاده نمود که در این صورت 

 !  أیّتُها النّساءُ! گروه منادایی  /  یا   ایُّها الّنبیُّیا  مثال :
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 به کار روند دیگر منادا نیستند.« ها»اگر أیُّها و أیّتُها  بدون  توجه :

 عیّن الصّحیح : تست : 

 ( أیَّتُها الشّمسُ أنیری ! 4       تبتسمینَ ؟!  متی ( یا أیُّها االرض3ُ   ن اتَّحدوا !  ومسلم( یا أیُّها 2     رّبیع متی تاتی؟!( یا ال1

 آورده شود .« أیُّها»دار آمده ، پس باید قبل از آن « ال»اسم « یا»( بعد از 1ها : ـ اشکال گزینه

 «األرض»( چون کلمه 3صحیح است . « المسلمونَ»بنابراین  ته باشد.داش« ال» باید« أیُّها»بعد از  ( اسم2 

 «4»استفاده نمود . پاسخ گزینه « أیَّتُها»مؤنّث است ، باید از  

حذف شود، در این صورت  متکلم از پایان منادا« ی»ممکن است ضمیر  متکلم وحده مضاف شود،« ی»، به  اگر منادا د ـ

 .شودبه چند شکل نوشته می امناد

 یا ربّی       یا ربِّ        ربِّ   /  یا أبی       یا أبتِ       أبتاه / یا أُّمی       یا أّماه         أمّاه   مثال :

 

 با ضمیر متکلم، ) أنا، نحنُ ( شروع شود.                                           

 شروع شود.               « إنَّ» با                                           

 ادوات استفهام؛ هَل، کیف، و .... شروع شود.با                 منظور از جملة جدید
 یا هر چیزی که داللت بر اول جمله داشته باشد مانند حروف عطف ) و ـ فَـ  ... (                                         

 شروع شود.                                              

 :  تست

                                                       فی العبارات التالیة:   « اُسلوب النداء»ـ میّز 1

 ( ربّی هو ربُّ السَّماوات و االرض.2             ربّی وَهبَ لی رزقاً حالال طیّباً. (1 

 ( ربّنا یَغفرُ لنا ذنوبنا و یکفَّر عنّا سیئاتنا.4             ( ربّنا تقبّل منّا صیامنا و قیامنا.  3 

 منادی :            لیس عیّن ماـ 2

 ( رّبنا عالّم الغیوب و یعلم ما فی صدورنا !2           ( ربّ لیتنی کنت إنساناً مجهّزاً بجناحین ، العلم والدین !1

 عنّی !              اعفُ، فَ رّبی لقد أخطأتُ( 4           مساعدة اآلخرین ! حزینة ألنّنی ما استطعتُ إلهی أصبحتُ  (3

 حیح فی المنادی: عیّن الصَّ -3

 للوصول إلی الحقّ.   ًاطلبوا سبیال !( أیها رجال2ُ                 نَ ! اجتهدوا فی الکتساب العلم.               وطالبال( یا 1

 توکّل علی اهلل فی جمیع الحاالت.یَ ( الطالب4                خرة. المؤمنین فی اآل درجات ( یا رافع الدرجات! ارفع3

                             «                  یا...! العلمُ یَحرسُ... وَ ... المالَ»للفراغ:  غیر المناسب عیّن ـ4

 ( مریمُ /  کِ /  أنتِ تحرسینَ  2                            تلمیذاتُ /  کُنَّ /  أنتن یحرسنَ  (1    

 ( ولدَنا/  کَ / أنتَ تحرس4                                         ( مُسلمی العالم/  کُم / أنتم تحرسون3   
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 فیها أداةُ النداء :                                                                         حُذفتعیّن العباره الّتی  -5

 ی صُدورکم.ف( ربّکم أعلم بما 2                        .                  کَوعدِ ل بِ( صادق الوعد اِعمَ 1

 ( آل بیت رسول اهلل محبوبون عند جمیع المسلمین!4                ( ربّنا الّذی أعطَی کلّ شیءٍ خلقَه ثمّ هَدی.         3
 پاسخ تشریحی:

 ( :3گزینة) -1

غائب آمده اند که اسم اول جمله منادا است ولی در سه گزینة دیگر فعلها بصورت « رَبَّنا»أمر مخاطب است، پس « تَقَبَّل»( فعل 3درگزینة)           

  مبتدا می شود نه منادا.

 ( :2گزینة) -2

مبتدا و مرفوع است : پروردگار ما دانای پنهان هاست و می داند آنچه « ربُّنا»وجود ندارد، « ربّنا»( هیچ قرینه ای برای منادا بودن  2در گزینة)         

مخاطبی است که آن  را که در دلهای ماست.  در گزینه های دیگر ضمیر یا فعل متکلم وحده وجود دارد که دلیل صحبت شخص متکلم با یک

آمده است و قرینه ای برای منادا بودن است. در واقع من مشغول  لَیتَضمیر متکلم وحده به همراه « ربِّ»بعد از  -1مخاطب منادا می باشد.  : 

که هر سه  أنَّنی و اِستَطَعتُأصبَحتُ و وجود   -3ز به دو بال علم و ایمان بودم. انسانی مجهّ صحبت با خدا هستم : ای پروردگارا! ای کاش من

أمر مخاطب است  اُعفُمتکلم وحده است ضمن اینکه فعل  عَنِّینیز به همراه  أخطأتُ فعل  -4متکلم وحده هستند داللت بر منادا بودن إلهی دارد. 

 منادا است!« ربّی»اول جمله بر می گردد، پس  رَبِّیکه به 

 ( :3گزینه) -3

 الرِّجالُ بگیرد  الآمده حتماً باید اسم بعدش  أیُّها( چون 2می آمد.در گزینة) أیُّهاآمده حتماً باید قبلش  البا  البونَالطّ( چون 1در گزینة)     

 فعل غائب می باشد.  یَتَوَکَّلُمبتدا است زیرا  الطّالبُ ( 4صحیح است. در گزینة )

 ( :1گزینه) -4

رار دهید باید ضمیر در جای خالی دوم و فعل در جای خالی سوم با آن اسم اوّلی تناسب هر اسمی قمنادا می خواهیم و در جای خالی اوّل      

صحیح می باشد زیرا منادا مخاطب بوده و ضمایر جمع مؤنَّث  تَحرُسنَبا فعل بعدش تناسب ندارد و  أنتُنَّ( 1صیغه ای داشته باشد . در گزینة)

 مخاطب می باشند.

 ( :1گزینه) -5

 سؤال : در کدام گزینه حرف ندا حذف شده است یعنی کدام گرینه منادا دارد؟ 

(، جمله اسمیه است و اسم اول 4و2آمده است پس صادق منادا است . در گزینة ) إعمَلفعل أمر  صادقَ الوَعدِ( بعد از 1چون در گزینة )         

مفرد مذکر غائب بکار رفته است  أعطَی( هم فعل 3دا در آن دو نیامده و در گزینة )جمله مبتدا می باشد چون هیچ یک از قراین ذکر شده برای منا

 مبتدا می باشد. رَبُّنابنا بر این 

 

 «مِنَ اللّه التَّوفیقُ »                                                                                                            

 پایان                                                                                                                   


