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یط  ناكت مثال حمك رشا

 
 
 
 
 
 -واو 
 �ء

 
 
 
 

 سکوىن

 واو و �ء متحرک    رشط:  ٣ ١
 �ني الفعل              
 حرف ماقبل آٓن حصیح و سا�ن              

 
نقل حر�ت حرف �� به 

 ماقبل

 لُ یَقُوْ   ُوُل       یَقْ 
 عُ یَِبیْ   ِیُع        یَبْ 
وُف  َوُف      خيَْ   َخياُف)      (َخيَ

 َوةٕاخْ   -َیة  ِفتْ : حرف �� الم الفعل. ١: به �الف
 َوَک �ََرهْ –َوَر َ�ْ  :زایدحرف �� .٢            

 َ�یَعَ  -قاَوَل : حصیح نبودن ماقبل حرف ��. ٣           
 � مکسور واو و �ء مضموم     رشط:  ٤ ٢

 �ني الفعل � الم الفعل               
 در اثناء لكمه               
 حرف ماقبل آٓن حصیح و مکسور � مضموم                  

 
 سلب حر�ت ماقبل 

نقل حر�ت حرف �� به 
 ماقبل

 ( ِقیَل) َل       قُِوَل        ِقوْ 
 ا       َرُضْیْوا       َرُضْواَرِضُیوْ 

 ( یَدُعوَن)َن       وْ َن        یَدُعوْ ُعُووْ یَدْ 

 
ِدیُ  مثل: به �الف  ِحَول ، ِبَیع، َ�ْ

 

 واو مضموم ماقبل مضموم    : رشط  ٣ ٣
 ماقبل مکسور� مکسور �ء مضموم                
 در آٓخر لكمه               

 
حرف ��  �ذف حر�ت

 (سا�ن شدن حرف ��)

 �ِىنِ        �ِىن      ُعویَدْ   ُعُو      یَدْ 
 رامٍ =  نی= رامِ  نراِمیُ     راِمٌی       ِمی ِمُی         �َرْ �َرْ 
 

 

 
 قلىب

 

 واو و �ء متحرک     سه رشط: ٨
 ماقبل مفتوح                
 و بدون حر�ت �ارىض  �ري فاء الفعل                

 
الف  قلب به 

 دَعی (درموضع حر�ت)یُ   یُدَعُی           قََوَل         قَالَ 
وْ  اُف ُف      َخيَ  �َرَىضُ        َرَىض (درموضع حر�ت)  َخيَ

َعُی        َعی املُد�  املُد�

َ  – یََود� لكامىت که حرف �� فاءالفعل است: .١ :به �الف   تَیَرس�
 لكامىت که حر�ت حرف �� �ارىض �شد:.  ١            

 َشُون� ٕاخْ  - فَتََیان، فَتََیْنيِ  -َرَضِویّ  -َدَعَوا                   

 
 
 واو

 
 
 

 قلىب

ـ ِصو�َة      ِصیغَة انمزيْ زان      ِموْ  – لَ ِقیْ َل       ِقوْ  قلب به �ء واو سا�ن ماقبل مکسور     ٤   ــ

 َرُخوَ   -) َر�ا      َرَجَو (: به �الف قَِوَو       قَِویَ   – َرِىضَ  َرِضَو      - ُدِعیَ  ُدِعَو       قلب به �ء واو الم الفعل ماقبل مکسور   * ٥
 واو الم الفعل ماقبل مفتوح   دو رشط:  * ٦

 حرف چهارم به بعد              
 ـــ یُدَعُو       یُدَعُی(      یُدَعی)  َىضُ �َرْ َضُو        �َرْ  قلب به �ء

)   �َْنيَ َن       یُدْ َعوْ یُدْ  َ (      َزىك�  َدَعَو (       َد�ا): به �الف ـــ  َزک�َو      َزىك�

  �ء
 قلىب

 �ء سا�ن     سه رشط: ٧
 فاء الفعل                
 ماقبل مضموم                

 
و وا  قلب به 

 یُیَرسُ       یُوَرسُ 
 ِرسٌ ِرسٌ        ُموْ ُمیْ

 

 الف ماقبل مضموم                        ٩ قلىب الف
 الف ماقبل مکسور                      

و وا  قلب به 
 قلب به �ء

اِبَل       قُوْ  ابََل       ) قُ  ِبلَ (قَ
 حِبیْ اح       ُمَصیْ بِ َباح       ) ُمَصیْ (ِمْص 

 

 
 الف
 واو
 �ء

 
 �ذىف

 حرف �� سا�ن.        ١   ١٠
 ، هردو در �ک لكمهسا�نحصیح و حرف بعدش           

 حرف �� سا�ن.        ٢  
   حرف بعدش حصیح و سا�ن    

 �ذف حرف ��
 
 

 �ذف �� دوم  

 ـــ َ�اْف       َخْف  ِبعْ         عْ ِبیْ   – قُلْ        لْ قُوْ 
 

 یَدُعونَ         نَ وْ یَدُعوْ 
 ع)(      َمِبیْ  عَمبُیْ  ع       ْو ُیوع        َمبُیْ َمبْ 

�ة :مدمغٌَ م سا�ن دو و زائد مد � لني  سا�ن اول :مگر اینکه  ،ب�ةُدَویْ  ـــ داب
 بَت�       �ت�         َت �تْ :مد اصىل که �ذف می شود: به �الف
       ع مذ�ر � مفرد مونث خماطبسا�ن دوم �المت مج مگر اینکه:

 �َرِمیُوَن       �َرُمیْْوَن     ) �َرُمونَ (:  �ذف سا�ن اول

 �ء در َدَعتَاسا�ن اصىل دارای حر�ت �ارىض قبل از الف:  . حرف١ا�ن قا�ده اجرا می شود  : : حر�ت حرف حصیح بعد از حرف �� سا�ن        سکون حساب می شود و ١٠تبرصه ق  
 َسِل العاِلمَ  –: قُِل احلق� . حرف سا�ن دارای حر�ت �ارِىض به �اطر دفع التقاء ساکنني٢                                                                                                                                

 مقدم است. ٨�ر قا�ده  ٦�شد، قا�ده موجود  ٨و  ٦.  * در صورىت که زمینه اجرای دو قا�ده ٢قَِوَو       قَِوَی           زمینه اد�ام دارند و مه زمینه ا�الل، قا�ده ا�الل مقدم است.   * لكامىت که مه. ١    :نكته  
 


