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شرح ابن عقیل (باب االبتداء تا باب الفاعل) و تجزیه و ترکیب (نیمه اول جزء  03قرآن)

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
تستي
 .1در مثال «زید عندک» متعلق خبر چیست؟

ب

131

أ .مبتدای سابق 

ب .متعلق واجب الحذف 

ج .متعلق جایز الحذف 

د .ضمیر مقدر راجع به مبتدا 

 .2کدام گزینه در فرق بین «کاد» و «عسی» صحیح است؟

903

ج

أ .کاد از افعال مقاربه و عسی از افعال قلوب است 

ب .کاد از افعال انشاء و عسی از افعال رجاء است

ج .خبر عسی غالباً با أن می آید و خبر کاد بدون أن 

د .عسی فقط ناقصه استعمال می شود ولی کاد هم ناقصه هم تامه میآید 

 .9کدام گزینه در مورد جایگاه اسم و خبر حروف مشبهه بالفعل صحیح است؟

ج

920

أ .اگر خبرشان غیر ظرف باشد تقدیمش بر اسم جایز است 

ب .جابجایی اسم و خبر جایز نیست مطلقا 

ج .در مثال «لیت فی الدار صاحبها» تقدیم خبر واجب است 

د .تقدیم معمول خبر بر اسم جایز نیست مطلقا 

« .3صیّر» از چه افعالی است و عملش چیست؟

980

ج

أ .افعال رجاء ،رفع به اسم نصب به خبر 

ب .افعال قلوب ،نصب به اسم و خبر 

ج .افعال تحویل ،نصب به اسم و رفع به خبر 

د .افعال تحویل ،نصب به اسم و خبر 

تشريحي
 .1در مثالهای زیر مبتدای نکره را مشخص کرده ومسوغ ابتدا به نکره را بنویسید.
أ .عمل برّ یزین :عمل  ،زیرا مضاف است.

ب .کلّ یموت :کل  ،زیرا معنای عام دارد.

ج .مومنٌ خیر من کافر :مومن ،زیرا جانشین موصوف است.

د .ما خلّ لنا :خل ،زیرا بعد از نفی واقع شده است.

* إختلف النحویون فی جواز تعدّد خبر المبتدأ الواحد بغیر حرف عطف ،فذهب المصنف إلی جواز ذلک ،سواء کان الخبرران فری معنری حاحرد أم لر یووارا
کذلک.
 .2عبارت را مختصراً توضیح داده ،برای جملۀ «سواء  »...مثال بزنید.
اختالف در این است که آیا می توان برای یک مبتدا دو یاچند خبر آورد بدون آنکه این خبرها با حرف برر یکردیگر عطر
مصن

معتقد است میتوان ،چه دو خبر در معنا یکی باشند یا مختل

شرده باشرند؟

باشند  .مثال مورد اول :هرذا حلرو حرامض مثرال دوم :زیرد قرا م

ضاحک.
* ح قد تزاد کان فی حشوِ کما  /کان اصحَّ عل مَن تقدمّا
 .9با توجه به شعر ،یکی از اقسام کان را در ضمن مثال توضیح دهید.
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یکی از اقسام کان کان زا ده است که بین دوچیز متالزم واقع میشود مثل مبتدا و خبر ،فعل و مرفوعش ،صله و موصول و  ...در مثال ،کان
بین «ما» و «فعل تعجب» به صورت زا ده واقع شده است.
 .3شرایط «ال» شبیه به لیس برای عمل را نوشته ،مشخص کنید چرا در مثال «ال قائ رجل» ال عمل نمیکند؟
 .1اسم و خبرش نکره باشد  .2خبرش بر اسمش مقدم نگردد  .9نفیاش با إلّا نقض نگردد .در مثال مذکور خبر بر اسم مقدم شده لذا عمرل
نمیکند.
 . 5ضمیر فصل را در ضمن مثالی تعری

کرده ،شرطش را بنویسید و مشخص کنید آیا الم ابتداء بر این ضمیر داخل میشود؟

ضمیری است که بین خبر و صفت فاصل است تا معلوم شودکه مابعد ضمیر خبر است نه صفت مثل :زید هوالقا م .شررطش توسرط برین
مبتدا و خبر یا آنچه اصلش مبتدا و خبر بوده ،میباشد .بله الم ابتداء بر آن داخل میشود.
* ال التی لنفی الجنس ح المراد بها التی قصد بها التنصیص علی استغراق النفی للجنس ح إاّما قلت «التنصیص» احترازاً عن التی یقع االس بعدها مرفوعاً.
 .6عبارت را توضیح داده و با توجه به آن فرق دو مثال «الرجل فی الدار» و «ال رجلٌ قائماً» را بنویسید.
الی نفی جنس صراحتا نفی جنس می کند لذا در ال رجل فی الدار معنایش فقط آن است که جنس مرد در خانه نیست ،ولی ال شبیه به لیس
صراحت در نفی جنس ندارد ،ممکن است برای نفی جنس باشد یا نفی واحد ،پس معنای ال رجلٌ قا ما می تواند نفی جنس مررد باشرد یرا
یک مرد.
 .1أ .در «اعلم» و «أری» سه مفعولی کدامیک از مفاعیل در اصل مبتدا و خبر بودهاند؟ با ذکر مثال مشخص کنید.
مفعول دوم و سوم مثل «اعلمت زیداً عمرحاً قائماً» که عمروٌ قا م مبتدا و خبر بودهاند.
ب .الغاء عامل نسبت به کدامیک از مفاعیل سه گانه اعلم واقع میشود؟ در ضمن مثال «عمرحٌ اعلمت زیداً قائ ٌ» تعیین نمایید.
الغاء نسبت به همان مفعول دوم و سوم است چنانکه در مثال عمرو قا م مرفوع شدهاند.
َ

َ

ْ

َ َ ُّ َ
َ
ون» را ترکیب کنید.
 .8آیۀ شریفۀ « َوما أدراك ما ِع ِلي

«ما» :مبتدا« -ادریک» :فعل ح فاعل ح مفعول به ،جمله در محل خبر« .ما» :مبتدا ر «علیون» :خبر «ما» ح جمله «ماعلیون» محل اصرب بنرابر مفعرول دحم
«ادری».
َ
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* «هل أتاك َحديثالجنود * ف ْرع ْو َن َوَثود * َبل الذ َ
ين كفروا ِف تك ِذيب».
ِ
ِ
ِ
ِ
َ

َ ْ

ِ

 .3نقش اعرابی « ِف ْرع ْون» متعلق « ِف تك ِذيب» و تجزیه

َّ
« ال ِذين »

و

ََ
« أتاك»

را بنویسید.

فرعون :بدل از جنود ر فی توذیب :متعلق به عامل محذحف ر الذین :اس موصول مبنی معرفه برای جمع مذکر .معلوم ر « ک» ضمیر متصل منصوبی.
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