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 حروف جرّ

حرف هستند که دراین یک بیت شعر  71حروف جر . این حروف بر سر اسم می آیند و آن را مجرور می کنند

       : آورده شده

 لی إ حتی ، ،لی عَ عَن ، فی ، دا ،عَ مِن ، حاشا ، ، بَّرُ                 الخَ مُذ ، نذ ،باء و تاء و کاف و الم و واو و مُ    

ن اسم بعد از آنها مجرور می بنابرای ( مثال : واهللِ ، تاهللِ ، باهلل ِ .معنای قسم می دهند   وَ : تَ ، ، بِ .7

 والتینِ و الزیتونِ . (.  شود

 معنای مثل ومانند می دهد : أنت کالشمس ِ : تو مثل خورشیدی : کَ  .2

 . مشرق ُ : از آن خداست مغرب و مشرق جهانمعنای مالکیت می دهد : هلل ِ المغرب ُ و ال: ِ  ل .3

ما رأیتُه مُذ یومین ) دو روز است اورا  .منذ ُ و مُذ اگر بعدشان اسم مجرور بیاید حرف جر هستند  .4

 ندیده ام ( مارایتُک منذ مدة ٍ ) مدتی است تو را ندیده ام ( = حرف جر 

 استثناءبه معنای این حروف  .اگر بعدشان اسم مجرور بیاید حرف جرند : خال و عدا و حاشا  .5

 .هستند

هم جز ء حروف ناصبه فعل مضارع است مثل : ذهبتُ حتی أخرجَ من الظلمة ِ و هم حرف : حتی  .6

 . جر است مثل : سالم ٌ فیه حتی مطلعِ الفجر ِ



الی  من البصرهِ رتُسِ :  مثلاست غایت  یابتداکه مهمترین آن ها برای او معانی بسیار است  :ن مِ .1

 هالکوف

غایت یعنی نهایت برای آنچه ابتدا دارد  یانتها که مهمترین آنها برای الی معانی متعدی است:  الی .8

خداوند بنده » مثل )الی( د رآیه شریفه )أسری بعبده لیالً من المسجد الحرام الی مسجد االقصی ( 

 « اش )محمد )ص( ( را از مسجد حرام به مسجد اقصی سیر داد 

 »مثل  یکی از آنها مجاوزه است بمعنای دوری کردن چیزی :که متعدی است  برای او معانی :عن  .9

زیرا تیر از کمان تجاوز کرده و به )یعنی تیر را را از کمان پرتاب کردم(« رمیت السهم عن القوس 

 هدف رسیده یعنی ) رمیت السهم عن القوس الی الصید (

است مانند )  و برتری که اصل آنها استعالء برای اومعانی بسیاری استاست و  از حروف جر: علی   .71

 زید علی السطح ( زید بر باالی بام است 

 

 

 حروف مشبّهة بالفعل

حروف مشبهه، حروفی هستند که برای تأکید، بر سر مبتدا و خبر می آیند و مبتدا را به عنوان اسم خود قرار 

 : مثالکه اعراب آن مرفوع می شود  داده و اعراب آن را منصوب کرده و خبر را خبر خود قرار می دهد

 

                                                          



 انواع حروف مشبهه

 لکن :لکنَّ               شاید :لعلَّ                کاش :لیتَ                     گویا :کأَنَّ                    قطعاً / که، اینکه  :إنَّ / أنَّ

 :ین حروف را به این جهات، مشبّهة بالفعل نامیدندا

 

 .همانند فعل دارای سه حرف یا بیشتر می باشند -1

 .مثلِ فعلِ ماضی، حرف آخرشان مفتوح است -2

 «تمنّیتُ»، لَیْتَ«استدرکتُ»، لکنَّ «شَبَّهْتُ»، کَأنَّ «حَقَّقْتُ»معنای فعل را دارند؛ زیرا إِنَّ و أَنَّ به معنای  -3

 .است «ترجّیتُ»و لعلّ 

چنانچه فعل در مابعدِ خود عمل رفع و نصب انجام می دهد، این حروف نیز بر مبتدا و خبر داخل می شوند و  -4

 .«إِنَّ اهللَ عَزیزٌ غَفُورٌ » : و «إِنَّ زیداً قائِمٌمبتدا را منصوب، و خبر را مرفوع می نمایند؛ مثل: 

 

 

 :یر از عمل نصب و رفع، خصوصیّاتی دارند که به ترتیب بیان می شودهر یک از حروف مشبهة بالفعل، غ

 

 إِنَّ و أَنَّ

مضمون بعد از خود را تأکید می کنند با این فرق که إِنَّ کالم را تغییر نمی دهد، ولی أنَّ بعد از خود را، مثل 

بَلَغَنی أَنّ  » :مفرد است؛ مثل در حکم« أَنّ»ناصبه به تأویل مصدر می برد و از این جهت گفته اند: مابعد  «أن»

لَقَدْ  »؛ یعنی، «وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ » می شود. و مانند «بَلَغَنی رُکُوبُ زیدٍ » که تأویل آن «زیداً راکبٌ



مربوط به زیرا با اسم و خبرش در حکمِ مفردی است که  پس معلوم شد أَنَّ اوّل کالم نمی آید؛ .«نَعْلَمُ قَولَهُمْ

 .کالمی کامل استجمله قبل است، ولی إِنَّ با اسم و خبرش،

 

 

 کَأَنَّ

 کَأَنَّهُنَّ الْیاقُوتُ وَبرای تشبیه نمودن چیزی به چیز دیگر است مشروط به آن که خبرش اسم جامد باشد؛ مثل: 

 الْمَرْجانُ

 

 لکِنَّ

چیزی است به چیزی و در اصطالح نحویّان، رفع برای استدراک است. استدراک در لغت، به معنای طلبِ إِلحاقِ 

وَ ما کَفَرَ سُلَیْمانُ وَلِکنَّ "و   " ما زیدٌ شجاعٌ وَلکنَّهُ کریمٌ "توهّمی است که از کالم قبل به وجود آمده؛ مثل

 "الشَّیاطِینَ کَفَرُوا

 

 لَیْتَ

 :برای تمنّی، یعنی طلب حصول چیزی است که از دو صورت خارج نیست

 



 .«یا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ  » ی ممکن؛ مانند:تمنّا -1

 .«یا لَیْتَنا نُرَدُّ وَ ال نُکَذِّبَ  » غیرِ ممکن؛ مانند: -2

  

 لَعَلَّ

لَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ أاَلَّ  » و اِشفاق؛ مانند: «لَعَلَّ السّاعَةَ قَریبٌ  » برای ترجّی و اِشفاق است. ترجّی، مانند:

 .«مِنِیْنَ یَکُونُوا مُؤْ

 

 ترجیّ و اشفاق، در معنای توقّع و انتظار مشترکند و عقالً انتظار، در امر ممکن تصور می شود. 

 

 :نحوة کاربرد حروف مشبهه را در جمالت زیر ببینید  :تمرین

 .که نیکوترین نیکی ها ، خلق نیکو است به راستی    :الخُلقِ حُسنُالحَسَنِ  أحسَنَإِنَّ 1- 

 .دانشجوی کوشا موفق است کهبه این نتیجه رسیدم    :ناجحٌالنشیطَ  أَنَّ الطالبَإلی هذه النتیجه وصلتُ 2- 

در  گوییاز دیدار دوستم چنان خوشحال شدم که   فی السمّاء:  کأنّی کُنتُ أَطیرُیقی فرحتُ من لقاء صد3- 

  .آسمان پرواز میکردم

با شما بودم تا به همراه شما به سعادت و رستگاری  ای کاش    :معکُم فأفوزَ معکم فوزاً عظیماً لیتنی کنت4ُ- 

 .می رسیدم



 .معلم بیاید شاید   :یأتی المعلَّمَ لعل5َّ- 

زیاده روی در  امامیدانم که خوردن لذت بخش است   : ضارٌّ فی األکلِ  إلسرافَالکنّ أعرف أنّ األکلَ لذیذٌ 6- 

 .خوردن مضّر است

 

 افعال ناقصه

مبتدا را به عنوان اما برعکس آن فعل، مثل حروف مُشَبَّهة بالفعل بر مبتدا و خبر داخل می شوند؛ این سیزده 

 .اسم مرفوع، و خبر را به عنوان خبر منصوب، می نمایند

 

نامیدند؛ به دلیل آن که مثل فعلهای دیگر با فاعل، کامل نمی شوند، بلکه تا هنگامی که « ناقصه»این افعال را 

کانَ گفته شود معنا تمام است، ولی هرگاه  «جاءَ اَمْرُنا معنایِ آنها ناقص و ناتمام است. مثالً: هرگاه  خبر نیامده،

  .«کانَ سَعْیُکُمْ مَشْکُوراً  » :گفته شود، ناقص است و با ذکر خبر )مَشْکُورَاً( جمله تمام می شود «سَعْیُکُمْ 

 :رتیب بیان می شودبرای هر یک از فعلهایِ ناقص معنایی است که به ت

 کَانَ

کان  »ناقصه باشد به معنایِ انجام وقوعِ خبر به وسیله اسم در زمان گذشته است؛ مثل: « کان»ر صورتی که د

 .«وَ کانَ اَبُوهُما صالِحاً  »؛ یعنی، قیام از زید در زمان قبل حاصل شده و مانند: «زیدٌ قائماً 

 



 صار

 .«وَ صارَتِ األَجْسادُ شَحِبَةً  » :و «صارَ الْبِشْرُ أَمیراً  »گر است؛ مثل: به معنای انتقال از حالی به حالی دی

 

 ظَلَّ و باتَ

به معنای استمرار خبر برای اسم است در « باتَ»به معنایِ ثبوت و استمرارِ خبر برای اسم است در روز و « ظلَّ»

 .«أوْ أبیتُ مِبْطاناً  » ؛ «باتَ زیدٌ مُصَلَّیاً  » ؛ «ظلَّ زیدٌ عابداً  »شب؛ مثل: 

 

 مازالَ، مابَرَحَ، مَا انْفَکَّ و ما فَتَیءَ

 

ی نافیه بیایند تا به وسیله نفی در نفی، «ال»یا « ما»زال، بَرَحَ، انفکَّ و فتیءَ( معنای نفی دارند و باید با »فعلهای 

این است  «مازالَ زَیدٌ اَمیراً  » یمعنای اثبات داشته باشند و داللت بر ثبوتِ خبر برایِ اسم نمایند، پس معنا

مازالَ الزُّبَیْرُ  »که امیر بودن برای زید ثابت و دایم است البتّه تا هنگامی که زید امیری را بپذیرد. و نیز مانند: 

  .«رَجُالً مِنّا 

 

 مادامَ

 » :ست؛ مثلبه معنای آن است که در مدّت ثبوتِ خبر برای اسم، حکمی نسبت به چیزی یا شخصی بر قرار ا

؛ یعنی، تحصیلِ علم برای مخاطب تا هنگام امیری زید، ثابت است. پس «حَصِّلْ العِلَمَ مادامَ زیدٌ امیراً 



حتماً باید با اسم و خبرش بعد از فعل قرار بگیرد؛ زیرا ظرفِ زمان است و ظرف زمان بدون اتّکا به کالم  «مادامَ»

 .«وْصانِی بِالصَّلوةِ وَ الزَّکوةِ مادُمْتُ حَیّاً وَ أَ »ماقبل، معنی نمی دهد و نیز مانند: 

 

 لَیْسَ

به معنای سلبِ مضمون خبر از اسم در زمانِ حال است و امکان دارد به کمک قراین، نفی و سلب را در زمان 

هِمْ لَیْسَ مَصْرُوفَاً ااَل یَوْمَ یَأتِیْ » و  «وَ لَیْسَ الذَّکَرُ کَاألُنْثی  »ماضی یا مضارع بفهماند. به ترتیب؛ مانند: 

 .است و منظور، زمان آینده و روز قیامت است« العذاب»اسمِ لَیْسَ،  .«عَنْهُمْ 

 

 

 :افعال ناقصه و اسم و خبر آن ها را در جمالت زیر ببینید :تمرین

 هذا الدینُ قائماً حتّی یکون علیکم اثنا عَشَرَ خلیفَتهً ال یزالُ  

                    یزال: فعل ناقصه ال

 یکون: فعل ناقصه

      هذا: اسم الیزال و محالً مرفوع

 (علیکم: خبر مقدم یکون و محالً منصوب )شبه جمله

 قائماً: خبر الیزال و منصوب 



  " اثنا "د ر "الف  "اثنا عشر: اسم مؤخر یکون و مرفوع )رفع آن به 

  

 و عملُه عملَ ثیابَ األنبیاءِ تکونًأن  له،من عم ثوباه خیراً کانمن ضُ العبادِ إلی اللّه تعالی غأب 

 الجبّارین

 کان: فعل ناقصه

 (" الف "ثوبا: اسم کان و مرفوع )رفع به 

 خیراً: خبر کان و منصوب 

 تکون: فعل ناقصه

 ثیابُ: اسم تکون و مرفوع

 ثیابَ: خبر تکون و منصوب

 عملُ: عطف به اسم تکون

 عملَ: عطف به خبر تکون

 

 یوم دَخَلَها اللّصوص بهُمافی الدّار صاح کان 

 کان: فعل ناقصه



 (فی الدار: خبر کان که مقدم بر اسم آن شده و محالً مرفوع ) از نوع شبه جمله

 صاحبُ: اسم کان و مرفوع

  

 بالماء البارد نافعاً اإلستحمامُ ما زال 

 مازال: فعل ناقصه

 (ع مفردنافعاً: خبر مازال و منصوب )که بر اسم آن مقدم شده است )از نو

 اإلستحمامُ: اسم مازال و مرفوع

  

  فقتلُ امرِئی بالسّیف فی اللّه أفضلُ        اُنشَئَت للموتِ األبد انُکانت و إن 

 کانت: فعل ناقصه

 األبدان: اسم کانت و مرفوع

 (اُنشِئَت: خبر کانت و محالً منصوب ) از نوع جمله فعلیه

  

 الجوُّ صافیاً یکون 

 یکون: فعل ناقصه



 و: اسم یکون و مرفوعالجُّ

 صافیاً: خبر یکون و منصوب

 

 لَیْسَشبیه به ا و الی م

دارد؛ به اسم بعد از خود رفع و به خبر نصب می دهد و « لَیْسَ»از جهت عمل و معنی شباهتِ به « ما و ال»

ال اَصْغَرُ مِنْ  » (3؛ )« ال رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْکَ » (2؛ )«ما زیدٌ عالِماً  » (7ضمناً معنای سلب و نفی دارد؛ مثل: )

 .« فَما اَنْتَ بِنِعْمَتِ ربِّک بِکاهِنٍ وَ ال مَجْنُونٍ( »4؛ )«ذلِکَ 

 فرق ما و ال

 :با آن که هر دو به معنای نفی است، ولی تفاوتهایی میان آنها وجود دارد

 .برای نفیِ حال و غیرِ حال« ال»برای نفی زمان حال است و « ما» -1

 .فقط بر نکره« ال»رفه و نکره داخل می شود و بر مع« ما» -2

 .«ال»باء زائده داخل می شود برخالف « ما»بر خبر  -3

 .این فرقها از ضمنِ مثالهای گذشته معلوم می شود

 

 

 

 



 حروف ناصبه

 أَنْ، لَنْ، کَیْ، إِذَنْ

 

 .ی مخصوصی استاین حروف بر فعل مضارع داخل می شوند؛ آخر آن را نصب می دهند و برای هریک معنا

 

 أَنْ

 

گفته اند. فعل مضارع را به تأویل مصدر می برد و آن را مخصوص زمان آینده می « أَنِ ناصبه»به این کلمه، 

 .است «عَفْوُکُمْ اَقْرَبُ لِلتَّقْوی  » که به معنای «أَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوی  » (71گرداند؛ مانند: )

 

 لَنْ

 

 .«وَ اِنّا لَنْ نَدْخُلَها حَتّی یَخْرُجُوا مِنْها  » کید، نفی می کند؛ مثل زمان مستقبل را با تأ

 

 کَیْ

 

فَرَدَدْناهُ إِلی اُمِّهِ کَیْ  »علّت و سبب برای مابعدِ آن است؛ مثل: « کی»به معنای تعلیل است و بنابراین، ما قبل 

 .«تَقَرَّ عَیْنُها 

 

 إِذَنْ

 

و  .«اِذَنْ اُکْرِمَکَ  » :در جواب او می گوییم «اَنا آتِیکَ  »برای جواب و جزاست، مثالً هر گاه کسی بگوید: 



 .«لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّی اذَاً ألَمْسکْتُمْ  »گاهی فقط معنای جزا دارد؛ مانند: 

 

 

 الی نفی جنس

ف شبیه به لیس است یعنی بر سر مبتدا و خبر می اید و مبتدا برعکس حرو« الی نفی جنس»عملکرد 

 .را منصوب و خبر را به صورت مرفوع نگه می دارد

 «ال رجلَ فی الدّار»مانند:  

مثالً در مثال باال وجود جنس مرد در خانه انکار شده  .از اسم خود نفی عموم می کند« الی نفی جنس»

 .است

« غالم»که « ال غالمَ رجلٍ حاضِرٌ»مانند:  .حه است یا لفظاً منصوب استاسم الی نفی جنس یا مبنی بر فت 

 .است« ال»لفظاً منصوب و اسم 

    :بر سه قسم است« ال»اسم 

  مفرد (1

                                        مضاف (2 

 شبه مضاف (3 



)هیچ ستاره ای در آسمان نمی « ال کوکبَ ساطعٌ»مانند:  .هرگاه مفرد باشد مبنی بر فتحه است« ال»اسم 

 «ال رجالَ عندکم»و « ال رجلین فی الدّار»درخشد( و 

ال طالعاً »و « ال غالمَ رجلٍ حاضرٌ»مانند:  .هرگاه مضاف یا شبه مضاف باشد لفظاً منصوب است« ال»اسم 

 .«ال راغباً فی الشّرّ محمدٌ»و « جبالً ظاهرٌ

 

نکره باشد و اسمش فاصله ای با حرف « ال»اسم و خبر  این است که« الی نفی جنس»از شروط عمل 

برای نفی « ال»در این مثال «. سافرت بال زادٍ»مانند:  .نداشته باشد و حرف جر بر سر آن نیامده باشد« ال»

 .جنس نیست

 جود مذمومٌ ال صاحبَ -

 الی نفی جنس :ال

 اسم ال / مضاف و لفظاً منصوب :صاحب

 خبر ال و مرفوع :مذموم

 

 

 



 فاعیل )انواع مفعول(م

 مفعوٌل فیه  -4مفعوٌل له  -3عددی (  –نوعی  –مفعول مطلق )تأکیدی  -2مفعوٌل به  -1

 

 ماننداست که فعل فاعل روی آن انجام می شود . اسمی منصوب : مفعولٌ به -7

 .یَمسَحُ الطالبُ السَّبّورةَ

 همان ها آن مهمترین ازجمله که است چندچیز شود می آن  شدن مفعول به و منصوب   گرفتن باعث عاملی که

  که است فعل

 .گاهی عامل )فعل( در جاهایی حذف می شود. از آن جمله در تحذیر و اغراء است

تحذیر :تحذیر بر حذر داشتن مخاطب است از انجام کاری ناپسند تا از آن دوری کند وآن را انجام ندهد و به سه 

  .صورت می آید

 .کَ و الکِذْبَ. الکِذْبَ الکِذْبَإیّاکَ و الکِذْبَ. نَفْسَ

 :دقّت کنید« إیّاکَ و الکِذْبَ » به ترکیب 

 إیّاک و الکِذْبَ

 ایّاک بر معطوف  والکذب شده حذف فعل ایاک :مفعولٌ به برای 

 اُحَذِّرُ » فعل محذوفِ در تقدیر 



م دهد و به سه صورت می آید. اِغراء: تشویق و برانگیختن مخاطب است برای انجام کاری پسندیده تا آن را انجا

 مثال

 الکَرَمَ االجتهادَ، االجتهادَ الصِّدْقَ و کَرَمَ الخُلقِ

 :دقّت کنید« االجتهادَ، االجتهادَ» به ترکیب 

 االجتهادَاالجتهادَ ، 

 است اوّل االجتهاد برای تأکید دوم( االجهاد)و  االجتهاد مفعولٌ به برای فعل حذف شده

  «است( اِلْزَم » مقدره  فعل حذف شده

 

: مفعول مطلق مصدری منصوب از جنس فعل جمله است که برای تأکید و بیان نوع یا  مفعول مطلق -2

 .عدد فعل به کار می رود

 

 عددی  -3نوعی  -2تأکیدی  -7 اقسام مفعول مطلق :

رَمَ الطلّابُ معلِّمَهُم الف : هرگاه مفعول مظلق آخرین کلمه جمله باشد ، مفعول مطلق تأکیدی است . مانند :اِحْتَ

 احتراماً 

 ب : هرگاه مفعول مطلق دارای صفت یا مضاف الیه باشد؛ مفعول مطلق نوعی نامیده می شود. مانند 



 یُعَلِّمُ مجیدٌ صدیقَهُ تعلیماً جَیِّداً.

 عیشَ الفقراءِ  الدنیا فی البخیلُ یعیش 

 ل مطلق نوعی نامیده می شوند)تعلیماً و عیشَ (در این دو مثال، مفعو 

 .ج : مفعول مطلق عددی : به این مثال دقت کنید: دَقَّ الضَّیفُ بابَ المنزل دَقَّتَینِ : مهمان دوبار به در خانه زد

در این مثال دَقَّتَینِ مفعول مطلق است و به منظور نشان دادن دفعه انجام فعل آمده است. به این نوع مفعول 

 .می شود عددی گفته مطلق ،

: همه این کلمات می توانند مفعول مطلق باشند.)صَبْراً (، )حقّاً : به راستی ( ، )أیضاً: همچنین(، )جِدّاً(، 7نکته 

)مَعاذَ اللّهِ: پناه بر خدا( ، )عَفْواً(، )حتماً(، )شُکْراَ(، )سَمْعاً و طاعةً(، )سبحانَ اللّهِ : خدا پاک است( ، )حَمْداً 

 )مَهْالً: مهلت بده، آهسته( لِلّه(،)حتماً(،

 این مصدرها به تنهایی و بدون فعلِ خود، در جمله می آیند. مثالً: شُکْراً به جای أشْکُرُ شُکْراً

 .در این مفعول مطلق ها نیازی به بیان نوع آن نیست وفقط می گوییم مفعول مطلق برای فعل محذوف 

 نوعی را حذف نموده و صفتش را جایگزین آن کنیم : درمفعول مطلق نوعی جایز است مفعول مطلق 2نکته 

 مانند : إجتهدْتُ کثیراً به جای إجتهدْتُ إجتهاداً کثیراً 

 

 ثال :. مکه علت انجام کار رابیان می کندمفعول له مصدر منصوبی است  مفعولٌ لَه )مفعولٌ لِأجلِه(: -3



 .شدن به خدا، نماز می خوانم و روزه می گیرم به خاطر نزدیک أصلّی و أصومُ قُربةً إلی اهللِ.

 .نماز خواندن را بیان کرده استیعنی مصدری است که علّت انجام کار؛ « قُربةً » در این مثال 

. 

 مؤمن گناه را ترک می کند. الً: المؤمنُ یترُکُ المعصیةَ.مث مفعولٌ له در جواب سؤال ))لِماذا ((می آید: برای چه؟

 برای چه؟

 .مؤمن به خاطر شرم از خدا گناه را ترک می کند مِن اهلل. حیاءًالمؤمنُ یترُکُ المعصیةَ 

  .استفاده می شود« برایِ، به خاطر، به جهتِ»در ترجمه مفعولٌ له از کلماتی مانند 

 

 (الظرف)المفعولُ فیه -4

و نشان دهنده زمان یا را به همراه دارد » فى « یا ظرف اسمی منصوب است که معنای حرف جرّ  مفعولٌ فیه

 :همه این کلمات ظرف زمان هستندمکان وقوع فعل وانجام آن است. 

قَبلَ:  -نَهارَ: روز  -لیلَ: شب -مَساءَ: بعدازظهر  -صباحَ: صبح -أمْسِ: دیروز  -غَد: فردا  -الیومَ: امروز -نَ: اکنون اآل

 عِندَ: هنگامی که -سَنَةَ: سال  -یَومَ: روز -لَمّا : هنگامی که -إذا: هنگامی که  -بَعدَ: پس حینَ: هنگامی که -پیش 

 ستند همه این کلمات نیز ظرف مکان ه

جَنبَ: -قُربَ: نزدیک  -عِندَ: نزد -وَسَطَ: وسط -بَینَ: میان  -وراءَ: پشت سر-أمامَ: روبه رو -تَحتَ: زیر-فَوقَ: باالی 

 أینَما: هرجا -أینَ: هر جا  -یَمینَ: راست  -خَلْفَ: پشت  -هُنا: اینجا -کنار 



 .کنید مشخص را له مفعول و مطلق مفعول زیر عبارات درا :تمرین

 َن یُطلعِ اهلل و رسوله فقد فاز فوزاً عظیما . مَ و 

  تأکیدی مطلق مفعول –پاسخ : فوزاً 

 

  . نَعبُدُ اهلل شکراً علی نعْمائه 

 مفعول له  -پاسخ : شکراً 

 

 

  . اُطیعُ اُمیّ إکراماً لها 

 مفعول له  -پاسخ : اکراماً 

 

 تحاً مبینا ًانّا فتحنا لک ف 

 دی تأکی مطلق مفعول –پاسخ : فتحاً 

 

 

  . حمداً هلل علی نعمائه 

  محذوف فعل برای مطلق مفعول –پاسخ : حمداً 

 

  پایان


