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 مقدمه:

رب متون  اصلی درس ادبیات عیکی از کتابهایی که از ابتدای تأسیس رشته علوم و معارف اسالمی جز 

در پایه چهارم بوده است کتاب مبادی العربیه می باشد ، این کتاب در سالهای متعددی که در این پایه 

تدریس می شد به علت وجود برخی مشکالت بارها حذفیاتی برآن اعمال  گردید تا اینکه در سال 

 می تلخیص وتنقیح گردید و کتابیتوسط یکی از اساتید محترم جناب آقای محمد حسین رحی 0931

که در حال حاضر در اختیار دانش آموزان این رشته در پایه چهارم قرار می گیرد حاصل زحمات این 

استاد ارجمند می باشد که بسیاری از مشکالت کتاب قبلی در این کتاب بر طرف شده است، ولی با 

کاران محترم مدرّس این کتاب ، زمان الزم توجه به ساعت آموزشی کوتاه این کتاب در پایه چهارم، هم

و کافی جهت تدریس و تفهیم کامل دروس را به مخاطبین خود نداشته وشاید بیشتر زمان تدریس 

ترجمه جمالت و قواعد موجود در کتاب می شود واز طرف دیگر یاداشت های غلط و ناقص  صرف

ا جهت بر طرف کردن برخی از مشکالت برخی از دانش آموزان را هم نمی توان از نظر دور داشت، لذ

و اختصاص تمام ساعت تدریس به تفهیم و توضیح بیشتر مطالب درسی و همچنین جهت نیل به برخی 

  اب در اختیار دانش آموزان قرار گیردآن شد تا ترجمه کامل دروس این کت تصمیم بر ،زیر اهداف دیگرِ

مطالعه ی دروس می  شپیدغدغه و بابدون ، دانش آموزان با وجود داشتن ترجمه ی کامل -0

 .نمایندتوانند در یک تدریس مشارکتی و فعّال با دبیر خود همکاری 

ک یدسترسی به یش  دارند لزوم ور سراسری که این دانش آموزان درپبا توجه به بحث کنک -2

جهت پاسخگویی به تستهای عربی ،    کتاب حاوی درسنامه ی کامل در موضوع قواعد

 در بحث به کامل بودن کتاب مبادی العربیه موردسؤال دانش آموزان می باشد که با توجه

 قواعد و در اختیار بودن ترجمه ی آن ، این کتاب می تواند به عنوان کتابی مؤثر معرفی گردد.

ند ی دقیق آن می توانه مطالعدانش آموزان پرتالش  با در اختیار داشتن ترجمه ی این کتاب و  -9

بدون  ، حتیهم  در امر پاسخگویی تستهای عربی وهم پاسخگویی به سؤاالت امتحانات نهایی

توجه به زمان بندی و بودجه بندی کتاب توسط دبیر خود، وجلوتر از برنامه ی کالس درس 

 ،به مرور دروس بپردازند.

می هر چند کوتاه برای رسیدن به اهداف آموزشی امید وارم دانش آموزان عزیز از این کتاب  که قد 

و جهت بهینه سازی و رفع اشکاالت موجود در مجموعه، مشتاقانه منتظر  آنان است بهره مند گردند

 باشم.انتقادات و نظرات همة همکاران محترم می

 39شهریور                       زهرا قموشی فرد                                                        
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 ) فعل ( 1درس                          ۀ  العربيّ مبادي

 رفع فعل مضارع و نصبش ايجايگاه                             

، خالي باشد ،  هرآنچه كه باعث مبني شدنش شودو  جزمو نصبفعل مضارع هرگاه از عوامل  -1

                مرفوع است . 

 «يُثْمِرُ الشجرُ » مانند :                       

هرگاه يكي از حروف ناصبه برفعل مضارع مقدّم شود منصوب مي گردد و) اين حروف ( هشت  -2

 مورد است : 

 «    أن ، لَنْ ، كي يا لِكَي ، الم التعليل، الم التأكيد ، حتي ، فاء سببيه، واو معيَّة »                

 در دو جايگاه قرار مي گيرد :« أنْ »  -3

الف (يكي ازآن دو، درابتداء جمله است و فعلي كه منصوب مي شود در جايگاه رفع بوده بنا  

 برابتدائيت)يعني مبتداء بودن(،

 «.كم خير لكم صيامُ»يعني«   خيرٌلكم  أنْ تصوموا»مانند:           

.  نكند( %01( ورجحان ) باالتر از   %111ب( و ديگري بعد از لفظي است كه داللت بريقين ) 

 «.اُريدُ التَعَلُُّم » كه تقديرش چنين است : «   اُريد أنْ أتعلَمَ » مانند : 

 

علم أن » مخففُّه است . مانند : « أن»آن، پس « عَلِمَ » و اگر بر يقين داللت كند مانند: ج(

 پس دو وجه جايز است.«  ظنَّ » ويا بر رجحان ، مانند   «سيكونُ منكم مرضي 

 

الم جحود ،(يعني انكار و نفي) جحدبودن دائميش  با  همراه  كه بخاطر «الم تأكيد » همانا  -4

 .مي شودآورده  منفي،براي تأكيد نفي بعد از كان  -هم ناميده مي شود 

 «ما كانَ اهللُ لِيَظلمَ الناسَ »  مانند :                         
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« زُرني حتي أكرمَك » منصوب نمي كند مگر وقتي كه براي تعليل باشد ، مانند : « حتي » -5

 حركت كن تا به كوه برسي« سِر حتي تبلغَ الجبلَ » يا براي غايت و نهايت باشد ، مانند : 

 

 استثنائيه  يا « إلّا » وب نمي كند مگر وقتي كه شايسته باشد جايگاهش به منص« أو »  -6

 انتهائيه بياوريم ( « إلي » استثنائيه يا  « إلّا » ،« أو » انتهائيه) يعني بتوانيم به جاي  « إلي » 

 مجازاتش كن تا مطيع شود.«  يُطيعَ  إلي أنعاقبه » يا «  يطيعَ أوْ عاقِبْهُ » مانند :     

 

 منصوب مي كند هر گاه باشند :« فاء سببيه » و « واو معيّت »  -7

      الف (مسبوق به نفي 

 زيارت نمي كنم تو را تا مرا ترك كني« ك و تهجرَني ال أزورُ» مانند :                

 ب( يا مسبوق به طلب، 

 ببخشيد تا سَروَري كنيد«  فتسودوا  جُودوا» مانند :               
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 بيشتر بدانيم : 

 مطرح شده در اين درس به دو قسمت تقسيم مي شود:« أنْ » 

 

، فعل مضارع را نصب مي دهد.) يعني خود ظاهر مصدري) ناصبه ( كه به صورت« أن » الف(

 « خيرٌلكم  أنْ تصوموا» در جمله ظاهر است( مانند: «أنْ»لفظ

)مُضْمِر(فعل مضارع را نصب مي دهد. ) يعني خود پنهانمصدري) ناصبه ( كه به صورت « أنْ» (ب

 مُضمر در موارد زير است :« أن »در جمله ظاهر نيست(، واين «أنْ »لفظ

 «لم يكنْ اهللُ لِيغْفِرَ لهم » مانند : «     الم جحود»بعد از  -1

 «إلُّا » يا « إلي » ي كه به معني « أو» بعد از  -2

 «  إضْرِبْهُ إلُّا أنْ يُطيعَ » يعني «     إضْرِبْهُ إو يُطيعَ » مانند :                    

 «زُرني حتي اُكرِمَك » مانند : « حتي » بعد از   -3

 اُدرسْ فَتَنْجَحَ»مانند : « فاء سببيه » و« واو معيّت » بعد از   -4

 ثقيله« أنَّ » مخفّفه از « أن »   -2

مشبهة بالفعل را درنصب مبتدا ورفع خبر انجام مي «أنَّ » ثقيله، عملِ« أنَّ » مخفُّفه از « أن » 

دهد،وواجب است اسمِ آن ضمير محذوف باشدوخبرآن محالً مرفوع است . يعني فعل مضارع  بعد 

 مخففه ،منصوب نمي شود بلكه مرفوع است . « أنْ » از

 واقع مي شود.  فعل يقينمخففه بعد از « أن»مخففه بايد بدانيم كه « أن»ناصبه از « أن»براي تشخيص 

 دانستم كه بر مي خيزد.  «  عَلِمْتُ أنَّهُ يَقومُ» به تقدير « عَلِمْتُ أنْ يَقومُ » مانند : 

( ويا به عبارتي ديگر بعد از فعلي كه  %01) باالتر از   فعل رُجحانمخففه بعد از « أنْ»ويا اينكه 

 گمان كردم كه بر مي خيزد«ظَنَنْتُ أنْ يَقومُ» مي شود،مانند:به منزله ي فعل يقين است ،واقع 

« أن»مخففه باشد وهم« أن»البته بعد از افعال رجحان دو وجه جايز است يعني هم ممكن است

 ناصبه ارجحيِت دارد .« أن»ناصبه و

 مصدری ) ناصبه(« أن -1
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 جايگاههای جزم فعل مضارع    2درس 

ار گيرد و آن ادوات مضارع مجزوم مي شود هر گاه يكي از ادوات جزم قبل از آن قرفعل  -8

فعل را مجزوم مي دو قسم هستند،قسمتي كه فقط يك فعل را مجزوم مي كنند وقسمتي كه دو

 نمايند.

لم » مانند:«، لما، الم امر، ال نهيلم» مورد است كه عبارتند از 4 يك فعلجزم  ادواتِ  -9

  «يذهبْ أحدٌ 

إنْ، إذما، مَنْ ، ما، مَهما، أي، كيفما، » مورد است كه عبارتند از  11ل  دو فعجزم  ادواتِ  -01

و اولين فعل مضارع مجزوم را فعل « إنْ تكسلْ تخسرْ » مانند :  متي، أينما، أيّان، أنّي، حيثما،

 شرط و دومين فعل مضارع مجزوم راجواب شرط مي نامند.

ف است وهمه ي آنها مبني حر ،پس آن«إنْ » جزم،اسم هستند بجز ادواتاين  يهمه  -11

ساعةٍ  أيَّ:» ، مانند معرب است بخاطر همراه بودنش با اضافه ،پس آن « أيّاً » هستندبجز

 «. تطلبني تجدني

  (154ص  ،اميل بديع يعقوب ،)ترجمه موسوعه النحو والصرف و االعراب   

رط مقدم باشد. واينكه فعل خبريه ومتصرّف باشد حق فعل شرط اين است كه برجواب ش -11

 واما جواب  شرط مقيد به چيزي نمي شود.

     فعل شرط و جواب شرط: -11

 «إنْ تَصبرْتظْفَرْ » مضارع ، مانند :  فعل دو يا هستند          متفقالف ( هر دو فعل         

      «                                إنْ صبرتَ ظَفرتَ » يا هر دوفعل ماضي ، مانند :                                                    

 هستند، ) يكي ماضي يكي مضارع (  مختلفب(  و گاهي دو فعل        

 إنْ صبرتَ تظفرْ» مانند :                   
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آنها نمي تواند در آنها عمل اسماء شرط همه در صدر كالم قرار مي گيرند پس ماقبل  -14

 باشد  يا مضاف «تذهبْ أذهبْ  بمنْ»  باشد مانند:نمايد مگر اينكه حرف جر

 «  تقرأ أقرأ  كتابَ مَنْ:» مانند              

شود واز شرطيت خارج باطل مي اسماء شرط عمل نمايد ،عمل آنها  پس اگر غير از اينها در

 «مَنْ يطلبُ يجدُ  إنَّ» شده وفعل مضارع بعد از آنها مرفوع شود، مانند : 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 فائده : اگر فعل شرط و جواب شرط هردومضارع باشند جزم هر دوي آنها واجب 

 است ؛ و اگر هر دو ماضي باشند محالًمجزوم هستند، و وقتي فعل شرط ماضي و 

 آن هر دو جايز است .رفع مضارع و جزمجواب شرط مضارع باشد 
 

 فائده : هرگاه ادوات شرط بعد از حرف جر يا مضاف واقع شود محالً مجرور هستند 

واگر به اسم زمان واسم مكان داللت نمايد، بنا بر ظرفيت منصوب ومتعلق به فعل شرط 

 هر وقت بنشيني مي نشينم  «    تجلس أجلس  متي: »  هستند، مانند

 هر كجا بنشيني مي نشينم   «  تجلس أجلس  أينما»                    

 «أيَّ ضربٍ تضرب أضرب » و اگر بر مصدر وارد شود مفعول مطلق است، مانند : 

و اگربعد از آن، فعل الزم واقع شود پس مبتدائي است كه خبرش، فعل شرط و جواب 

                                « أجلسْ معه يجلسْ  من» مانند : .       آن است 
 خبر       مبتداء                                     

 «تأكل آكلْ  ما» و اگربعد از آن، فعل متعدي واقع شود پس مفعول به، است ،مانند 

 .هستند در اين توضيحات مانند آن) اسماء شرط( اسما ء استفهام

 



6 
 

 :  در پنج مورد بر جواب شرط وجوباً داخل مي شود« فاء» -01

 وارد شود « سوف» يا«سين » يا«قد »هرگاه بر جواب شرط (1

 « فقد ذمَّكمن مدحك بما ليس فيك » مانند : 

 منفي شود ، «لن » يا «ما » هرگاه جواب شرط بوسيله ي (1

 « فلن أطردهأو  فما أطرُدُهُإن جاءني ضيفٌ » مانند : 

 «ما فعلوا  بئسَإن أساءُوا ف» مانند :      هرگاه جواب شرط فعل جامد باشد،   (1

 «به  فال تشمتإن سقطَ عدوك »مانند :      هرگاه جواب شرط فعل طلب باشد،   (4

 « فإني مستعدٌ لقضائهمهما أردت »مانند :     هرگاه جواب شرط جمله اسميه باشد،  (5

 بر جواب شرط داخل شود وقتي كه جواب شرط مضارع مثبت باشد :« فاء»جايز است  -01

 «اهللُ اليه  فيحسنُمن يحسن إلي الفقير » مانند              

 در غير جايگاههايي كه ذكر كرديم ممنوع است . بر جواب شرط «فاء » ن و داخل شد

پنهان ، وجوباً مجزوم مي شود وقتي در جواب طلب با همه « إن » فعل مضارع بوسيله  -17

به جز  أمر ، نهي ،ترجي ، عرض و تحضيض() انواع طلب  عبارت است از .ي انواعش باشد 

 از آنچه قبلش است، باشد. « واومسبب » و « فاء » نفي به شرط آنكه جواب ،خالي از 

 «خلُصْتُبْ   إلي اهللِ ت» مانند :               

 جواب طلب، مجزوم       (طلب )امر                   

 مرفوعات  )فاعل(      3درس 

شبه آن) شبه فعل (بر آن )فاعل( مقدّم و به فاعل اسم مرفوعي است كه فعل تام ،معلوم يا  -11

 «نَبَغَ الدرسُ »  مانند :      آن اسناد داده شده باشد،
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 :ضمير، و آن يا مذكور است مانند  -1«    القائدُمَشَي » اسم ظاهر مانند :  -1فاعل دو قسم است :  -19

 در مشي ( هو مستتر« ) القائدُ مشي » يا مستتر است مانند : « ا وو ذهب تُذهب» از قول تو « تاءو واو »  

 

 

 

 

ملحق گاه فاعلِ اسم ظاهر، مثني يا جمع باشد عالمت مثني و جمع به عاملش) فعلش(هر -21

 ،نمي شوداسنادداده  يك فاعلبه جزنمي شود براي اينكه فعل،

 «ذهبا أخواك» : گفته نمي شود    «ذهبَ أخواك :» شود گفته مي

 فائده : شرط است كه فعل مقدّم باشد و اگر فعل مؤخّراز اسم باشد،آن اسم مبتداء است و 

 ناميده مي شودديگر اينكه فعل بايد تام باشد، زيرا اسم مرفوع پس از افعال ناقصه، اسم آنها 

 نه فاعل، 

 ،مصدر ، اسم فاعل،اسم تفضيل، صفةمشبه، صيغه ي مبالغه، و اسم فعل«شبه فعل»ومنظوراز

 است. 

 بیشتر بدانیم:) اسم فعل : اسمي كه معنای فعل بدهد .مانند : هیهات ، اُفٍّ، إلیك(     

 و ديگر اينكه فعل بايد معلوم باشد، زيرا اسم مرفوع پس ازفعل مجهول نايب فاعل ناميده 

 مي شود.

 
 

همانطور كه ديدي، يااسم فائده : )در تقسيم بندي ديگري (فاعل يا اسم صريح است 

 مؤول به صريح است،

 ؛فاعل مؤوّل به صريح مصدري است كه از موصول حرفي و صله ي آن ساخته شود

 يعني نجاحُك        «ك ناجحٌأنَّبلغني : »  مانند     مان
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، آوردن فعل به صورت نداشته باشدفاصله باشد واز فعلش  مؤنث حقيقيهرگاه فاعل  -11

 «تعلّمتِ الفتاةُ » مؤنث ) همراه با تاء تأنيث ( واجب است . مانند  : 

 وجايزاست ترك آن ) نياوردن تاء تأنيث (

  «الشمسُطلع يا طلعتْ » باشد، مانند :  فاعل مؤنث مجازيهرگاه -1

 «جاء يا جائت اليومَ أُختنا »:مانند،فاصله داشته باشندگاه فعل به فاعل متصل نباشد يعني هريا -1

 « نِعْمَ الجاريةُ » باشد ، مانند :  فعل جامدهرگاه  يا-1

 «سافرتِ اليومَ أُختُنا » إلحاق تاء تأنيث  شايسته تر است. مانند :  )درهمه ي اين موارد (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفرد مي  مثني يا جمع سالم باشد فعل آن مانند فعل ِ فاعل ،هرگاه فاعلِ اسم ظاهر -11

 همانطور كه گفته مي شود :« تُ صلّتِ المؤمنا» و«صلي المؤمنون»  شود : آيدپس گفته مي

 «جائتِ المؤمنةُ» و « جاء المؤمنُ »    

فوائد : به جدايي تاء از فعل اختيار داده مي شود هر گاه فعل از فاعلش فاصله 

«. إال المتعبدةُ صامَ ما » مانند:« سوي  »يا«غير » يا « اإلّ» داشته باشد بوسيله ي 

ما صام » براي اينكه فاعل در حقيقت محذوف است وتقديرش چنين است 

دارد.  عموميتوهرگاه فاعل ضمير مؤنث باشد ملحق شدن تاء تأنيث به فعل «أحدٌ

و يا مؤنث مجازي كه مرجع  يدارد  يعني فرقي  نيست بين مؤنث حقيق عموميت)

اين ضمير مؤنث  كه فاعل شده و همچنين فرقي در اين كه فعل جامد باشد يا 

 «المعلمةُ ذهبتْ » و « الشمسُ طلعت » نيست(،مانند : ،  متصرف
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 جايز است إلحاق تاء تأنيث يا ترك آن هر گاه فاعلِ اسم ظاهر: -11

 «البنين ، البنات» اسم ملحق به جمع سالم باشد  مانند:  -الف              

 «الجواري» يا جمع مكسر باشد  مانند :   –ب             

 «النساء » يا اسم جمع باشد مانند:  -ج             

 « الشجر » يا شببه جمع باشد  مانند :    -د             

 همين طور تا آخر«  إبتسمَ أو إبتسمتِ البنونَ أو البناتُ » گفته مي شود :   

 و مقدم بر مفعول باشد  اصل در فاعل اين است كه بعد از فعل -14 

 «كتبَ التلميذُ فرضَه» مانند :       

 در سه جايگاه  مقدم شدن فاعل بر مفعول واجب است  :   ) فاعل + مفعول ( وجوباً -15

 هر گاه اعراب هر دوي آنها مخفي باشد) إعراب ظاهري نداشته باشند(،  -1

 «عمّي أبيكرَّم » مانند :   

 «ما حَصَدَ الزارعُ إال القمحَ » هر گاه مفعول محصور در فاعل باشد ، مانند :   -1

 «الثمرَ اجنين» هر گاه فاعل ضمير متصل باشد ، مانند :  -1

 

 در سه جايگاه  مقدم شدن مفعول بر فاعل واجب است  :   ) مفعول + فاعل ( وجوباً -16

 «الدينُ القويمُ ما هذّبَ الناسَ إال » هر گاه فاعل محصور باشد :  -1

 «كالمُكَ يأفادن» هر گاه مفعول ضمير متصل و فاعل اسم ظاهر باشد ، مانند :   -1

 به فاعل متصل شود، ، هرگاه ضميرِمفعول -1

 زينت داده است درخت را شكوفه هايش« زانَ الشجرَ زَهرُهُ » مانند:   

 فعول بر فعل وفاعل واجب است:در سه جايگاه  مقدم شدن م -17

 مفعول + فعل و فاعل ( وجوباً)     

 «مَن رأيتَ » هر گاه مفعول در صدر كالم باشد ، مانند :  -1
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نداشته  وفعل مفعول مقدم ديگريباشد  «أمّا» جواب و در  بعد از فاي جزائيههر گاه فعل  -1

 «أمّا اليتيمَ فال تقْهرْ » باشد ، مانند: 

 «دُ إيّاك نعب» هر گاه مفعول ضمير منفصل باشد ، مانند :   -1

 

 

 

 

 

 نايب فاعل   4درس 

ي كه فاعلش حذف شده باشد و آن مفعول ، جاي  نايب فاعل عبارت است از مفعول به -11

 آن فاعل را گرفته باشدو در اين حال فعل از صيغه معلوم به صيغه مجهول تغيير مي كند .

 « العيدِ جَرَسُ قُرِعَ:» مانند    

نايب فاعل، مرفوع مي عنوان ب از يك مفعول باشد ، مفعول اول  متعدي به بيش، اگر فعل  – 19

 «اُعطي الفقيرُ ثوباً »شود و بقيه ي مفعول ها به حال نصب خود باقي مي مانند : 

 

 

 

 

 

 مبتداء و خبر      1درس 

 مبتدا اسم مرفوعي است خالي از عوامل لفظي كه به آن اسناد داده شد باشد. -31

 يا« باء»: فاعل لفظاً مجرور است با إضافه شدن مصدر به آن ) فاعل( يا بوسيله ةائدف

كَفَي » يا «عمروا زيدٍأعجبني ضرب :»و محالً مرفوع است، مانند « الم » يا « مِن »  

 «اال كانوا به يستهزئون من رسولما ياتيهم » يا « حليةً  بالعلمِ
 

تنبيه : هرگاه مفعول به ، ضمير باشد )در هنگام مجهول كردن ( صيغه ي ضمير را مشخص 

اكرمتني » مي كنيم سپس به فعل ِمجهولِ مناسب در همين صيغه تبديل مي نماييم. مانند : 

مفعول به است ومتكلم وحده مي باشد پس صيغه فعلش « ي »در اين جمله ضمير « هندٌ 

 است.« اُكْرِمْتُ » ش و مجهول «كْرَمْتُ اَ» 
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        وخبر عبارت است ازآنچه به مبتدا اسناد داده شده باشدوتمام كننده ي معناي آن باشد، 

 « مفيدٌالعلمُ :» مانند 

 

 

 

 اصل در مبتدا اين است كه معرفه باشد تا خبر دادن از آن مفيد فايده باشد .  - 11

 اما اگر نكره مفيد فايده باشد ابتداء به آن جايز است .

 نكره مفيد فايده است هر گاه كه خاص يا عام باشد . -11

 ) مبتدا ي نكره ( نكره خاص) مُخصّصه(مي شود: -11

 «زارنا  مخلصُصديقٌ » با داشتن صفت، مانند :  -1

 «عندي  قطنٍثوبُ » مضاف واقع شدن) مضاف اليه گرفتن ( ، مانند :  -1

 «يرِ خيرٌ في الخ رغبةٌ» يا با عمل كردن در ما بعدش ، مانند :  -1

 «هذَّبَ أخالقي  كُتَيْبٌ» يا با تصغير ، مانند:  -4

 

 نكره عام مي شود : -14

 «يموت ُ  كلٌ» اگر مقصود از آن عموم افراد آن باشد ، مانند  -1

 «في الدارِ  أحدٌهل » يا اگر واقع شود بعد از استفهام، مانند:  -1

 «ما جاهلٌ بيننا :» يا اگر واقع شود بعد از نفي، مانند  -1

 

: مبتداء يا اسم صريح است همانطور كه ديدي و يا اسم مؤول به صريح است ،  ةائدف

 يعني صيامُكم خيرٌ لكم.« أنْ تصوموا خيرٌلكم» مانند : 
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مبتدا است. اماگاهي خبر معرفه مي آيد  اصل در خبر اين است كه نكره باشد زيرا وصفِ -15

 «رفيقُنا هذا » و اين در حالي است  كه مبتدا معرفه باشد، مانند : 

 جايگاه مبتدا وخبر      1درس 

اصل در مبتدا اين است كه مقدم باشد ،و اصل در خبر اين است كه مؤخر باشد اما گاهي -31

 ين اصول عُدول مي شود.از ا

 جايگاه واجب است :   ) خبر + مبتدا( وجوباً 4مقدم شدن خبر بر مبتدا در  -17

 «أملٌ  لي» هر گاه خبر ظرف يا جار ومجرور و مبتدا نكره باشد، مانند :  -1

 «أنتَ ؟  كيف» هر گاه خبر اسم استفهام باشد ، مانند:  -1

 شود(،  باشد ) خبر بر آن مقدم مي« إنّما » يا«إال » هرگاه مبتدا محصور به -1

 «إال اهللُ عادلٌ ما » مانند :       

 «رئيسها  المدرسةِفي » هر گاه مبتدا شامل ضميري باشد كه به خبر برگردد. مانند :  -4

 جايگاه واجب است :   ) مبتدا + خبر( وجوباً 1مقدم شدن مبتدا برخبر در  -38

 :مثلاگر مبتدا از كلمات الزم الصدر باشد  -1

  « و« ما أجملَ السماءَ » ، مانند :  «ما تعجّبيه 

 « و   «كم شجرةٍ في حقلِنا»مانند ،«كم خبريه 

 «من عندك؟» يا «هُ اهللُ يرحمْ رحمِ الفقيرَيَ نْمَ» مانند:،«اسم شرط واسم استفهام» 

 ده : براي ابتدا به نكره موارد ديگري هم ذكر كرده اند مثل :فائ

 « مالٌلي » يا «  مالٌعندي » ، مانند : جار ومجروريا  ظرفواقع شدن آن بعد از  

 «عليكم سالمٌ » ، مانند :  دعايا                 

 مذكور است . ،وغيره كه در كتابهاي مفصل نحو               
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هر گاه مبتدا و خبر در معرفه و نكره بودن مساوي باشند وقرينه اي براي بيان مراد و مقصود  -1

 «ك رفيقي أخو» نباشد، مانند : 

 يا « ما اإلجتهادُ محمودٌإنَّ» ما باشد ، مانند : ا يا إنَّهر گاه خبر محصور به إلّ -1

 «لَه غلَّتُها فَالذي يزرعُ األرضَ » جزاء باشد ، مانند : « فاء » خبر داراي  -4

 

 ارتباط خبر با مبتدا        7درس 
 

 

 

 

 

 

 

 خبر بر سه گونه است : مفرد ، جمله ، شبه جمله – 19

 

 

 باز مي گردد،   ست كه به مبتداا داراي ضميريه خبرمفرد،مشتق باشدگاهر  – 44

 «نافعٌ هو » يعني «  نافعُالعلمُ » مانند :              

  « سالمةٌو السكوتُ  زينٌالصمتُ » و وقتي كه خبر ، جامد باشد داراي ضمير نيست، مانند :    

وقتي كه مبتدا وخبر بخاطر اسناد با هم مرتبط هستند وخبر جزئي است كه شنونده از آن 

استفاده مي كند وهمراه مبتدا كالم تامي مي سازد، از باب ضرورت ارتباط خبر با مبتدا 

واجب است وآن ارتباط يا بوسيله ضمير ظاهر است كه به مبتدا بر مي گردد يا بوسيله 

ضمير مقدّر يا غير اين هاست از  ارتباط هاي لفظي يا معنوي و  ضمير مستتر يا بوسيله

 براين اساس مرجع  همه ي اين قواعد شرطهايي است كه در خبر وجود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

فائده :  خبرِ مفرد بر دو گونه است  : جامد و مشتق؛ و منظور از مشتق ،اسم فاعل، اسم مفعول ، اسم تفضيل 

 و خبر جمله هم دو نوع است؛ اسميه و فعليه    وصفت مشبه است 

 .وخبر شبه جمله هم دو نوع است ؛ ظرف و جار ومجرور
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شد كه به مبتدا باز گردد، مطابقتش در همه ي هرگاه خبرمفرد، داراي ضمير عائدي با - 41

 و به همين ترتيب«  قائمانِو الولدانِ  قائمةٌمريم » احوال با مبتدا واجب است . مانند : 

 « ، فاطمةُ أسدٌاسدٌ عليٌ » و وقتي كه خبر ، اسم جامد باشد مطابقت الزم نيست، مانند : 

 

اصل درخبر بصورت جمله، اين است كه خبريّه باشد ،چه در جمله اسميه يعني جمله اي  – 41

چه در جمله ي فعليّه يعني جمله اي «  عاقبتُه وخيمٌالظلمُ » كه با اسم آغاز مي شود ، مانند : 

 « يُثبتُ أركانَ المَمالِكالعدلُ » كه با فعل آغاز مي شود، مانند : 

 جمله اي كه خبر واقع مي شود احتياج به ضميري دارد كه آن را به مبتداء ارتباط دهد. – 41

العلمُ يُرقَّي » يا مستتر است ، مانند :  «رفيعٌ  هُالعالمُ مقامُ» واين ضمير يا بارز است، مانند : 

 هعني مثقالٌ مني« اللؤلؤُ مثقالٌ بدينار» يا محذوف است ، مانند :  ) هو مستتر در يرقي ( «األُمَم

 فعل محذوفيباشد يا داراي  صفتشبه جمله اي كه خبر واقع مي شود يا بايد داراي  – 44

باشد كه ظرف يا جارومجرور متعلقِ به آن باشد ودر حقيقت آن فعلِ محذوف ، خبر است . 

يا          فوقَ الشجرةِالورقاءُ  كائنةٌ   )   . يا تكونُ يعني كائنةٌ«   فوقَ الشجرةِالورقاءُ » مانند : 

 الورقاءُ تكونُ فوقَ الشجرةِ  (

سببي براي خبر باشد به منزلهِ اسم شرط است وخبر به منزله ي جوابِ آن  ، مبتدا  هرگاه – 45

د كه  برجواب شرط داخل مي ش برخبر جايز است همانطور«  فاء جزاء» و به اين دليل دخول 

 «  فهو ذُخرٌ لكم    تأتونه مِن خيرٍ   الذي »ند : مانبه شرط آنكه خبر متأخر باشد،    

 خبر                 مبتدا      اسم شرط=                                                 
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 ملحقات مبتدا و خبر     8درس 
 

 مبتدا  يا خبرهر يك از در حذف  -1

 . جايز است مبتدا ، اگر قرينه اي در جمله دارد ، حذف شود –64

 يعني هذا الدرسُ األولُ« الدرسُ األولُ :» مانند                

 درسه جايگاه واجب است مبتدا حذف شود : –64

 هرگاه خبرش مصدروبدل از لفظ آن وجانشين آن باشد 

 يعني صبري صبرٌ جميلٌ« مانند: صبرٌ جميلٌ                  

 نه مبتدا، اگرگفته شودكه مخصوص خبر است«نِعم وبئس» در باب 

 يعني هي أزهار الربيع«  أزهارُ الربيعِنِعم األزهارُ » مانند :                 

  هر گاه خبر صريح ودر قسم باشد )يا به عبارتي ديگر جواب قسم جانشين مبتدا شده

 يعني في ذمَّتي  يمينٌ « ألفعلَنَّ  في ذمّتي» مانند :       باشد( 

هرگاه قرينه اي براي آن باشدواين امر غالباً در موارد زير است خبر حذف شود جايز - 41

 است:

  : طالعٌالفجرُ  يعني « أفقتُ فإذا الفجرُ » بعد از إذا فجائيه ، مانند 

  مَن عندك؟» در جواب كسي كه گفت : « أبوك:» يا در جواب استفهام ، مانند» 

 چيزي جانشين آن شده باشد و آن در سه مورد است : است خبر حذف شود هر گاه واجب -49

 موجودٌيعني   لوال العدل « لوال العدلُ لفسدت الرعيّة:» ، مانند « لوال»جواب 

 أبوك عندك يا في الدارِ » ، مانند :  ظرف وجار ومجرور» 

» مانند:   ، ) قسم صريح يعني لفظي كه فقط براي قسم بكار مي رود ( جواب قسم صريح

 . يعني لعمري قسمٌ« لَعمري ألفعلنَّ

 ضمیر فصل يا عماد  -2



16 
 

ضمير فصل، ضميرمنفصلِ مرفوعي است كه محلي از اعراب ندارد و براي تشخيص خبر از  -11

اگر ضمير فاصل نبود شنونده پس « أخوكَ هو العالمُ» توابع بين مبتدا وخبر آورده مي شود. مانند: 

 أخوك است نه خبر آنصفت « العالمُ» گمان مي كرد كه 

 حكم ضمير فصل يا عماد در مذكر و مؤنث اين است كه مطابق ماقبلش صرف شود . -51

 باشند،  معرفهشرط آوردن آن ، اين است كه هر يك از مبتدا وخبر 

 «الصادقونَ هم المفلحون » مانند:                    

 «ليس أحدٌ هو أعلمَ من أخيك» باشند مانند :  مثل معرفهيا       

 اسم كان و خواهرانش          9درس 

فعلي است كه بر مبتدا و خبر داخل مي شود: ومبتدا ، مرفوع واسمِ آن) اسم ِكان ( « كان »  -51

كيماً كان اهللُ عليماً ح» ناميده مي شود  وخبر، منصوب وخبرِآن ) خبرِ كان( ناميده مي شود: مانند : 

» 

 را انجام مي دهد و آنها عبارتند از : « كان »يافت مي شود كه عمل  دوازده فعل – 51

  « أصبح، أضحي ، ظلَّ ، باتَ ،أمسي، مازال، ما برح، ما انفك، ما فتئَ، مادامَ، صارَ و ليس»       

وبه اينها افعال ناقصه گفته مي شود براي اين كه فقط با مبتدا، معناي آنها كامل نمي شود بلكه 

چون نمي شودنياز به خبر هم دارند. ) علت اينكه مي گويند ناقصه اين نيست كه كامالً صرف 

براي اين  است كه فقط با مبتدا،  ، بلكهمي شونددر ماضي صرف « صار» و« كان»افعالي مثل 

 هم دارند.( است منصوب شان كهشود بلكه نياز به خبري آنها كامل نميعنام

 

 

 

 

اتصاف مخبر عنه )مبتدا( به خبر،در گذشته است و معناي أصبح، أضحي ، ظلَّ ، « كان»فائده: معناي 

نفي است « ليس»باتَ وأمسي، اتصافِ مبتدا به خبر در صبح و ظهرو روز و شب و عصر است.ومعناي 

مالزمت خبر به مبتدا، « مازال، ما برح، ما انفك، ما فتئَ» تحول وانتقال است ومعناي« صار»ومعناي 

گاهي به «أصبح،كان، أضحي ، ظلَّ ، باتَ ،أمسي» استمرار خبر است. عالوه بر اينكه« مادام» ومعناي 

 بكار برده مي شوند .«صار» معناي 
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 افعال ناقصه سه قسم هستند : -54

 ف مي شوند وآنها عبارتند از:صراول : افعالي كه به صورت كامل 

 «، أصبح ، أضحي،أمسي، ظلَّ ،باتَ و صاركان»      

 وآنها عبارتند از : ليس، مادامدوم : افعا لي كه اصالً صرف نمي شوند 

از سوم : افعالي كه به صورت  ناقص صرف مي شوند و آنها عبارتند از : ما زال و أخواتها، كه 

 .ماضي اينها جز فعل مضارع مشتق نمي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤخر  خير)يعنيتأ فاعل است با فعل تام از نظر التزامِاسم در اين باب با فعل ناقص مانند  -55

 . غيرهبودن فاعل نسبت به فعل ( و مفرد بودن عامل) فعل ( و 

 اسم با خبر دراين باب مانند مبتدا با خبر است از نظر معرفه و نكره و مقدم و مؤخر بودن.

 ، باشداگر خبرِ افعال ناقصه فعل باشد،واجب است كه به صورت فعل مضارع  -56

 «دروسه علي تالمذتِهِ يلقي كان األُستاذُ» مانند :     

 فعل ماضي همراه با قد مي آيد.« كان ، أصبح ، أضحي،أمسي، ظلَّ وباتَ » گاهي  بعد از 

 «قد نجحَكان الولد » ) خبري كه فعليه باشد( ، مانند :  

 جهت از ساير اين أفعال  ممتاز است : 1از « كان »  -57

هر چه از اين افعال صادر مي شود عمل ماضي آنها را انجام مي  -1دو فائده : 

مجرور ، و محالً  شان ، كه به اسمش اضافه مي شود، پس اسم، لفظاًمصدردهدغير از 

 «الخشبِ رِماداً  صيرورةَرأيتُ » مانند :  مرفوع مي گردد.         

اينها « فتئَ ،انفكَ،،زالَ، برحَ » اين أفعال بدون هيچ شرطي عمل مي كنند، به جز -1

عمل نمي كنند به جززماني كه قبل از آنها نفي يا  نهي يااستفهام إنكاري يا دعا بياييد 

 نبايد باشد.« ال» دعا جز بوسيله ي،و در اين حالت 
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 « ما كان أحسنَ الرياضَ » مانند : فعل تعجب بطور قياسي اضافه مي شود، و«ما» بين -1

 شرطيه براي تخفيف ، حذف شود ،« لو» و«إن » بعد از  همراه با اسمشجايز است  -1

 خيراً كان عملهميعني إن «إن خيراً فخير و إن شراً فشرٌ الناس مجزيون بأعمالهم:»مانند  

  ملكا كان ذو البغييعني  و لو    « ال يأمنُ الدهرَ ذو بغيٍ ولو مَلِكاً»       

 افزوده مي شود .« باء» نفي بيايد بر سر خبر آن  «كان»اگر قبل از  -1

   «للبعيد بظالمٍليس اهللُ » مانند :    

 «ليس اهللُ بظالمٍ » افزوده شود ، مانند : « باء » ، «ليس » جايز است بر سر خبر  -11

 اسم كاد و خواهرانش       01درس 

را انجام  مي دهد «  كان»فعلي است كه بر مبتدا وخبر داخل مي شود و عمل  « كاد» – 59

يعني مبتدا را رفع مي دهد كه اسم آن ناميده مي شود و خبر را منصوب مي كند كه خبر آن نام 

 «كادَ المطرُ ينزِلُ » مانند :  گذاري مي شود

ناميده « كاد» را انجام مي دهند وأخوات « كاد » ادي يافت مي شوند كه عمل أفعال زي – 64

 «قامَ رَعَ،أنشأ،طفقَ ،جعلَ، إبتدأَوأوشك،عسي،شَ»مي شوند،مشهورترين آنها دركاربردعبارتنداز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و أخوات آن بر سه گونه اند:« كاد» فائده : 

» و« كاد» داللت مي كنند و آنها عبارت هستنداز نزديكي وقوع خبراول : افعالي كه بر 

 « أوشك

 « عسي» داللت مي كنند و آن عبارت است از  اميد وقوع خبردوم : افعالي كه بر 

 و خواهرانش« شرعَ»داللت ميكنندوآنهاعبارت هستندازشروع وقوع خبرسوم :افعالي كه بر

از باب تسميه كل به مناسبت جزء گفته ميشود واين «افعال مقاربه » وبه همه ي اين افعال ،

 است.
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 افعال مقاربه شرط است : در خبرِ -61

 « يُنْشدُ شرعَ الشاعرُ» اينكه  مضارع باشد ، مانند :  -1

 گردد ،مرفوع در خبر باشد كه به اسم آن بر ضميري اينكه -1

 «يسقطكادَ البيتُ » مانند :  

 .استمصدريه « أن» كه خبر همراه هرگاه باشد اين افعال خبر متأخر ازاينكه  -1

 

 مي باشد.« كاد » است ،غالب ناصبه « أن»از افعال مقاربه ، فعلي كه خالي بودنش از  – 61

واخوات آن « شرع» است، واجبناصبه « أن»و از اين افعال ،فعلهايي كه خالي بودنش از   

 است.

مي « عسي، أوشك» ناصبه غالب است ،« أن»با همراه بودنشوازاين افعال، فعلهايي كه     

 باشد.

 

كه از آنها فعل مضارع مشتق مي شود، « كاد و أوشك» همه ي افعال مقاربه جامدند بجز  -61

 «يكادَ البرقُ يخطفُ أبصارَهم » مانند: 

 

وفعل، اسناد « أن»افعال تام هستند هر گاه به مصدر تشكيل شده از  «عسي و أوشك »  -64

 «عسي أن يعودَ الرسولُ » ند مانند : داده شو

 

 

 

 

 

عسي مي باشد ، و  براي رفع است زيرا فاعل جايگاهدر « أن»فائده : فعل در اينجا به همراه 

 فاعل فعل مضارع، اسمي است كه بعد از آن است.
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 «لیس» ف مشبهة بـ حرو        00درس 

 «ما، ال، الت» سه حرفند وعبارتند از « ليس» حروف مشبهة بـ  -65

 

 

 راانجام مي دهد :« ليس » به سه شرط عمل « ما » حرف  -66

 اينكه خبر و معمولش براسم آن مقدم نشود . -1

 افزوده نشده باشد.  « إنْ » ، « ما» اينكه بعد از  -1

 «ما الكسالنُ محموداً» شد مانند نقض نشده با« إال » اينكه خبرش بوسيله  -1

 

 

 به سه شرط عمل مي كند :« ال» -17

 اينكه اسم آن بر خبر و معمولش مُقَدَّم باشد . -1

 نقض نشده باشد.« إال » بوسيله اينكه خبرش  -1

 «ال رجلٌ حاضراً » دو معمولش نكره باشد . مانند : اينكه هر  -1

 

 

 

 :شرط است كه« الت » در عمل   -61

 و غيره« الحين الساعة واألوان »اسم وخبرش  از اسم هاي زمان باشند مانند :   -1

 «ساعةَ توبةٍ الساعةُالت »يعني«التَ ساعةَ توبةٍ » نند:ماو ناچار ازحذفِ اسم آن هستيم، -1

 پيوسته اند .« ليس» فائده: اين حروف  به خاطر مشابهت در نفي ، بـه    

 

 « بدارٍوما دارُ الفناءِ لَنا » زائد باشد. مانند : « باء » جايز است كه همراه « ما » فائده :خبر

 

نقض شده باشد، باطل « اإلّ» اگر خبرش بوسيله خود « ليس»حروف مشبهة بـ  فائده :عملِ

و  باطل نمي شودنقض شده باشد،  « اإلّ» مي شود ، اما اگر خبرش بوسيله چيزي به معناي 

 «ما صديقُنا غيرَ صادقٍ » خبر معمول آن است، مانند : 
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 خبر إنَّ و خواهرانش        02درس 

 «إنَّ ، أنَّ ،كأنَّ ، لكِنَّ ، لعلَّ ، ليتَ »حروف مشبهة بـالفعل شش حرفند وعبارتند از  -69

ا منصوب مي شوند ومبتدا رروف مشبهة بـالفعل اين استكه برسرمبتدا وخبر داخل حعمل -74

 «إنَّ اهللَ عادلٌ » نامند،مانند:وده وخبر خود مي مرفوع نمكرده واسم خود مي نامندو خبررا

 

 

 

 

 )  إنّ + اسم + خبر ( ر از اسم باشد. اين است كه مؤخّ« أنَّ »و« إنَّ» اصل در خبر  – 71

اما هر گاه خبر، ظرف يا جار و مجرور ، و اسم آن معرفه ،يا نكره اي باشد كه ابتداء به آن 

 «الثوابَ  د اهللِعنإنَّ  » جايز باشد  مقدم شدنش جايز است. مانند : 

 و خواهرانش بر اسمش واجب است  هر  گاه :« إنَّ» مقدم شدن خبر  -71

 «إنَّ مع العُسر يُسراً» خبر ظرف يا جارومجرور باشدواسم نكره مخصصه نباشد مانند: -1

 «إنَّ في الدارِ صاحبَها » يااينكه اسم مشتمل برضميري باشد كه به خبر باز مي گردد. -1

خر اين حروف ملحق شود از آمصدريه نباشد به كه موصوله و حرفيه اي « ما»هرگاه -71

 .نمايدت مرفوع مي خبريّعمل بازمي داردومابعدش)اسمش(رابنا برابتدائيت و

 «إنَّما اهللُ واحدٌ » مانند:     

 

 

« أنَّ»و« إنَّ»به خاطر وجود معناي فعلي اين حروف ،مشبهةبالفعل ناميده شدند، فائده:

« ليتَ»معناي استدراك وداراي « لكنَّ »داراي معناي تشبيه و«كأنَّ»داراي معناي تأكيدو 

 ترجَّي« لعلَّ»ول ناممكنات ( وتمنّي) طلب حص

 مي باشند . ر ممكنات()اميد داشتن يا اميدواربودن د    
 

و خواهرانش لغو شود، اختصاص آنها به اسمها از بين مي رود « إنَّ» فائده: هر گاه عمل

 «إنّما يوحي اليّ أنّما الهكم اله واحد» مانند:  و بر افعال هم داخل مي شوند .
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جمله ،خبر آنها ،ضمير شأن محذوف واسم آنها  مخففه شوند«كأنَّ » و « أنَّ » گاه هر -74

 «كأن لم يأتِ أحدٌ » و«علمتُ أنِ الفرجُ قريبٌ :» د است كه بعد از آن دو قرار مي گيرد .مانن

و جايز است با حرف) و( همراه  باطل شده مخففه شود عمل آن« لكنَّ » هر گاه  - 75

 «ذهب الزائرونَ و لكن أبوك باقٍ » حرف عطف اشتباه  نشود ، مانند : «لكِن » شودتا با 

 

  كه:آن مصدري قرار دادبعد از مفتوح مي گردد اگر بتوان بجاي جمله ي « نَّا»همزه در  -76

 نُبوغُك» يعني « سرَّني أنَّكَ نابغٌ :» در محل رفع باشد مانند يا»  

  : نجاحَكَ » يعني  «عرفتُ أنَّكَ ناصحٌ » يا در محل نصب باشد مانند» 

  : مِنْ ذَهابِكَ » يعني « كَ ذاهبٌ عجبتُ مِنْ أنَّ» يا در محل جر باشد مانند»  

 جمله ي آن  مصدرقرارداد.  مي شود درجايي كه نتوان بجايمكسور« إنَّ»وهمزه در

 «كم آلهةً قلتُ إنَّ:»مانند 

 ال نفي جنس      03درس 

را انجام مي دهد يعني اسم رامنصوب و خبر را مرفوع مي « إنَّ» ال نفي جنس عمل -77

 «الرجلَ في الدارِ » مانند :  نمايد

 

 

 

 

 را انجام مي دهد :« إنَّ» عمل « ال» شرط با پنج  -71

 نفي جنس كلي باشد يعني عموم جنس را در بر مي گيرد. -1

 اسم وخبرش هر دو نكره باشند . -1

از آن  بعد« مِن» فائده : الي نفي جنس ناميده مي شود چون كه  همه جنس  به تقدير 

بل » جايز نيست كه بگوئي « ال رجلَ في الدارِ » نفي مي شود بنابراين وقتي گفتي 

عمل كننده ي  عمل ليس ، پس صحيح است بعد از آن گفته « ال» برخالف « رجالن

 «.بل رجالن» شود 
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 اسم الي نفي جنس به آن متصل باشد.) بين ال واسمش فاصله نباشد ( -1

 خبر ال بر خود ال مقدم نشود -4

 «ال كوكبَ ساطعٌ » حرف جر بر آن داخل نشده باشد. -5

 

 

 اسم الي نفي جنس سه قسم است : مفرد  و  مضاف  و  شبه مضاف -79

 

 

مفرد باشد مبني مي شود بر آنچه منصوب مي شود به آن پس گفته « ال»هر گاه اسم  – 14

 « ال رجلينِ عندنا » و « ال رجلَ في الدارِ» مي شود : 

 خادمَال :» مضاف وشبه مضاف باشد نصب آن لفظاً واجب است، مانند « ال»وهر گاه اسم 

 «علي العلمِ في المكتبِ منكَّباً ال» و « مائدةٍ حاضرٌ

ال بأسَ »يعني « خبر ال هر گاه مشخص ومعلوم باشد حذف مي گردد، مانند : ال بأسَ -11

 ا حذف مي كنند.، آن ربيايد« إال»و اكثراً وقتي پس از آن « عليك

 «ال إلهَ موجودٌ» يعني « الإله إال اهلل» مانند:

 

 ضمیر شأن       04درس 

ضمير شأن عبارت است از ضمير غايب مفردي كه مقصود از آن شأن يعني امري باشد  -11

 «.هو اهللُ رحيمٌ» كه در باره ي آن بحث و گفتگو مي شود، مانند : 

 

عملش باطل مي گردد و بعد از آن فائده : هر گاه بر الي نفي جنس حرف جر وارد شود 

 «سرتُ بال زادٍ » مجرور به حرف جر اعراب مي گردد، مانند : 

 

 راكباً ال» باشد يا باعمل : فائده: منظور از شبه مضاف اين است كه به ما بعدش متعلق 

 .«وثالثينَ رجالً عندنا  ثالثةًال » يا  با عطف به ما بعدش ، مانند : «فرساً في الطريق 
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11 

 

 

 ضمير شأن دو قسم است : منفصل  و  متصل -11

 قائده ي ضمير شأن منفصل اين است كه مبتدا باشد و جمله خبريه ي بعد از آن  -14

 

 «هي الحياةُ تبسمُ لمَن يبسمُ لها» و « هو الدينُ أساسُ التمدن»  خبرش گردد.، مانند : 

وخواهرانش وافعال قلوب « إنَّ»هر گاه ضمير شأن  ضميرمتصل ظاهر باشد، به  -15

 «ظننته الداءُ وبيلٌ» و « إنَّها القناعةُ غنيً »  اختصاص پيدا مي كند .مانند :

 (مفعول مطلق)   در منصوبات  01درس 

 مفعول مطلق مصدري است منصوب از جنس فعل ) از لفظ فعل(: -81

  نمتُ نوماً:» يا براي تأكيد فعل است  مانند» 

  سرتُ سيراً حسناً :» يا براي بيان نوع فعل است مانند» 

  دقَّتينِ دقَّتِ  الساعةُ:» يا براي بيان تعداد فعل است مانند» 

 

 

 

 عامل مفعول مطلق سه نوع است : -17

نمي شود و جز به لفظ  بكار بردهفائده: ضمير شأن جز در مورد تعظيم و بزرگ داشت 

غايب مفرد نيست تا با شأن يعني امر يا قصه تطابق داشته باشد بنابراين اگر مقصود ،شأن 

 باشد مذكر و اگر مقصود، قصه باشد مؤنث مي آيد.

 

مثني وجمع نمي بندند زيرا كه بمثابه تكرار فعل است وفعل را  ،فائده: مصدر تأكيدي را 

هم مثني و جمع نمي بندند؛ ولي مصدر بيان كننده ي نوع وعدد  را مثني وجمع مي 

 بندند چون كه نوع وعدد بصورت مثني وجمع در مي آيند .
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 « فَرَحاً  فرِحتُ» :مانند به صورت فعل، -1

 «إجتهاداً  مجتهداًرأيتُكَ » مانند :  ،به صورت صفت -1

 «ك جدّاً في طلب العلمجدِّسُرِرتُ بِ» مانند :  ،رت مصدربه صو -1

 جانشين آنناي آن است، مطلق تاكيدي يعني آنچه كه به معمترادف مفعول -11

 «قُمْتُ وُقوفاً » مانند :        مي گردد، 

 پنج چيز جانشين مفعول مطلق بياني مي شود و به جاي آن منصوب مي گردد.  -19

 «الفَرَحِبعضَ أو  كلَّ فَرِحَ» در حالي كه مضاف به مصدر باشند : مانند : « كل وبعض »  -1

 «سنةً ثمانينَ عُمِّرَ» مانند : « عدد »  -1

 «غِناء أجملَغنّي :» مانند « صفت » -1

 «سَوطاًقرعتهُ :» مانند « اسم آلت »و  -4

 «اإلحسانَ  ذلكأحسنتُ إليه » مانند : « اسم إشاره » و -5

 مفعول به        01درس 

 

 

 اولین عامل مفعول به، فعل است

 .شود مفعول به عبارت است آنچه كه فعلِ فاعل بر روي آن واقع مي -94

 « بَري التلميذُ القلمَ   »مانند          

مگر اينكه تأخيرآن اخالل لفظي اصل در مفعول به اين است كه بعد از فاعل واقع شود  -91

 يامعنوي ايجادنمايدكه دراين صورت برفاعل مقدّم ميشودهمانطور كه دربحث فاعل دانستي 

 هر گاه قرينه اي روشن وجود داشته باشد مي توان مفعول به را حذف كرد، -91

 يعني شربَ الماءَ .« شربَ زيدٌ فارتوي » مانند :            

عوامل مفعول به هفت مورد است كه عبارتنداز : فعل، اسم فعل، اسم فاعل، صيغه هاي 

 ي تعجب مبالغه، اسم مفعول ، مصدر ، صيغه
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 متعدي شدن فعل با بيش از يك مفعول               11درس 

 

 

 

 

افعالي كه دو مفعول را منصوب مي كنند واصل آن دو مبتدا وخبر است و آنها افعال 

 قلوب نامیده مي شوند.

 افعال قلوب سه نوع مي باشند : -91

 «رأي، علمَ وجدَ ، تعلّمْ » افعال يقين ، مانند : 

 « ظنَّ ، خالَ ، حسِبَ ، زَعَمَ و هَبْ » افعال رجحان، مانند : 

 «صيَّرَ ، تركَ ،غادرَ، اتَّخذَ و جعلَ » افعال تغيير و تحول : مانند : 

 

 

افعال قلوب بعد از گرفتنِ فاعل بر مبتدا و خبر داخل شده وآن دو را بنا بر مفعول بودن  -94

 « وجدتُ العلمَ نافعاً :» منصوب مي نمايند.مانند 

 

 

 

 افعالي كه با بيش از يك مفعول متعدي مي شوند سه قسم مي باشند.

 افعالي كه دو مفعول را منصوب مي كنند واصل آن دو مبتدا وخبر است .

 افعالي كه دو مفعول را منصوب مي كنند واصل آن دو مبتدا وخبر نيست.

 سه مفعول مبتدا وخبر است.ب مي كنند واصل دو مفعول از اين افعالي كه سه مفعول را منصو

  

 

اين افعال ، افعال قلوب ناميده شدند براي اين كه اغلب آنها براي شك و يقين كه  فائده :

 مي شوند. بكار بردهمتعلق به قلب  است 

فائده: اين افعال ممكن است به يك مفعول هم اكتفاء كنندو اين در صورتي است كه از 

حكم اين افعال مانند حكم افعالي است كه مفعول به دوم بي نياز باشند و در اين صورت 

 « .علمتُ المسألةَ» مانند:  ؛     فقط به يك مفعول احتياج دارند 
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همه ي افعال قلوب به طوركامل صرف مي شوند و آنچه از آنها مشتق مي شود عمل  -95

معني بدان   به « تعلّمْ » به معني عطا كن، ببخش  وفعل « هبْ » ماضي راانجام مي دهد مگر فعل

 «هبِ األيامَ مسالمةً » كه اين دو فعل جز به صيغه ي امر استعمال نمي شود . مانند : 

 ، مبتدا وخبر نیستافعالي كه دو مفعول را منصوب مي كنند واصل آن دو

و مبتدا وخبر نيست، بسيار زياداست  افعالي كه دو مفعول را منصوب مي كنند واصل آن دو -96

 بكار برده مي شوند،عبارتند از:نيست و آنچه از آنها بيشتر نوشتن آنها ممكن

 « أطعمَ ، سقي، زوَّدَ ، أسكنَ و أعطيكسا ، رزق »                     

اصل در دو مفعولي كه اصل آنها مبتدا وخبر نبوده ، اين است كه آن كه در معني فاعل  -97

كه فقير در معني فاعل است زيرا كه گيرنده «  كسا أخوكَ الفقيرَ ثوباً:» است مقدّم بيايد. مانند 

 جامه مي باشد و جامه مفعول يعني گرفته شده.

 آنچه در معناي فاعل است اگر مانع لفظي در كار باشد واجب است كه مؤخر واقع شود  -91

اگر « أعطيتُ الكتابَ صاحبَهُ » مثالً اگر ضميري  درآن باشد كه به مفعول دوم بر گردد .مانند : 

مقدم شود ضميري كه در پايان آن است به لفظ متأخر بر مي گردد و اين كار ممنوع « صاحبَهُ »

 است .

 افعال متعدی به سه مفعول

أري ، أعلم، »  افعالي كه متعدي به سه مفعول مي شوند، هفت مورد مي باشند وعبارتند از  -99

 «اهللُ أعمالهم حسراتٍ عليهم  يريهم» مانند : « حدّثَ ، خبّرَ ، أخبرَ ، أنبأَ و نبّأَ 

 

 اسم فعل ها    08درس 

اسم فعل عبارت است ازلفظي كه از نظرمعنا وعمل جانشين فعل مي شود و متأثر از  – 144

 عوامل نمي گردد و مقدم  شدن مفعول به ، برآن جايز نيست .
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 عل از نظر زمان به سه قسمت تقسيم مي گردد:فاسم  -141

 اسم فعل هايي كه به معني فعل ماضي هستند ومهمترين آنها عبارت است از:   -1

 سُرِعانَ) أسرعَ(       شتّانَ وهيهاتُِ ) بعُدَ (                

 اسم فعل هايي كه به معني فعل مضارع هستند ومهمترين آنها عبارت است از: -1

 رُ(  ، وَا ) أتلهَّف(آه وأوّه )أتوجّعُ ( ،  أُفٍّ ) أتَضَجَّ               

 اسم فعل هايي كه به معني فعل امر هستند ومهمترين آنها عبارت است از: -1

إليكَ) إعتزِل( ، أمامَكَ) تَقَدَّم(  ، آمينَ ) إستَمعَ(  ، رُويدَ ) أمهل( ، دونك  و هاك)  

 ر ( ،، وراءكَ ) تَأَخَّر( ، مكانَكَ ) اثبت أو إنتظِخُذْ( ، هلُمَّ و هيَّا ) أسرِع( 

 به آن اضافه مي شود : مانند : نَزَالِ ) إنزِل(« فَعالِ » و وزن  

حكم اسم فعل ها در تعداد و مذكر بودن و ساير شاخه هايش به يك حالت است. مگر  -141

مخصوص مخاطب باشد پس برحسب اين احوال ها « كاف» اينكه در آن ) اسم فعل( حرف 

 همين طور تا آخر«ليكِ عليكَ وع» صرف مي شود ،پس مي گويد: 

 

 

 

 

 

 اسم فاعل و صیغه ی مبالغه        09درس 

 ) و اين دو ، سومین و چهارمین عامل مفعول به هستند (

 اسم فاعل عمل فعلش را انجام مي دهد چه الزم باشد چه متعدي، – 141

 باشد.« ال» يا همراه با « ال» و اينكه يا خالي از «           اسمُهُ خالدٌالكريمُ » مانند :  

 فائده : اگر اسم فعل به معني فعل الزم باشد فقط فاعل را رفع مي دهد، 

 يعني بَعُدَ« هيهات زيدٌ » مانند :  

 اگر اسم فعل به معني فعل متعدي باشد فاعل را رفع و مفعول را نصب مي دهد،

 .«إمهل أخاك » همانطور كه مي گويي « رويد أخاك »مانند :  
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 باشد:« ال»اينكه اسم فاعل خالي از -144

اگر متعدي باشد در حالي كه به معني فعل ماضي باشد به مفعولش اضافه مي شود،  -1

 « زيدٍ أمسٍ  ضاربُرأيتُ » مانند : 

إنَّ »اگر متعدي و به معني حال يا آينده باشد مفعولش را نصب مي دهد، مانند :  -1

 محبُّإنَّ المجتهدَ (» شدن به آن ) مفعول  و جايز است اضافه«  كتابَهُ  محبٌّالمجتهدَ 

 «كتابِهِ 

 باشد:« ال»اينكه اسم فاعل همراه با  -145

اگر متعدي باشد چه به معني فعل ماضي  يا مضارع يا آينده باشد، مفعول را منصوب مي كند 

 «الثمرةِ  اآلكلُ أنا» و جايز است اضافه شدنش به مفعولش، «الثمرةَ  اآلكلُأنا :» .مانند 

 

 

 

اگر اسم فاعل به بيش از  يك مفعول متعدي شود به اولي اضافه مي گردد و بقيه  -146

 «السخيُّ كاسِي الفقيرِ ثوباً » مانند : منصوب باقي مي مانند . 

 و جايز است كه همه ي اين مفعول ها هم منصوب باقي بمانند. 

 «السخيُّ كاسٍ الفقيرَ ثوباً » مانند :       

و آنها « ال» و بدون « ال» حكم صيغه ي مبالغه در عمل مانند حكم اسم فاعل است با  – 147

هذا منّاعٌ » ) فعّال؛ مِفعال ؛ فَعول و فعيل( پس مي گويد : ) صيغه ي مبالغه (چهار تا هستند .

 «الخيرَ يا منّاعُ الخيرِ 

 اسم مفعول             21درس 

 ) و آن پنجمین عامل مفعول به است (

نحن آكلون » اسم فاعل مثني وجمع اگر عمل نمايد حذف نمي شود، مانند : « ن:»فائده 

 «نحن آكلو الثمرةِ .»  و اگر اضافه شود حذف مي شود «الثمرةَ 
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و همراه بودن « ال » اسم مفعول مانند اسم فاعل است درعملكرد و در خالي بودن از  –141 

 «ال»با 

 باشد :« ال» خالي از اگر اسم مفعول – 149

) نايب فاعل ( م را به جاي فاعل، مرفوع مي كند.اگر به معناي مضارع و مستقبل باشد اس

و جايز است اضافه كردنش به آن ) اضافه شدن اسم مفعول « هُ عملُالمحسنُ محبوبٌ » مانند : 

 «العملِالمحسنُ محبوبُ »به اسم بعدش (، مانند : 

 و اگربه معناي فعل ماضي باشد اضافه شدنش به معمولش واجب است، 

 «العملِسافر المحسنُ محبوبُ »مانند:       

 

باشد اسم را به جاي فاعل، مرفوع مي كند .) نايب فاعل ( « ال» اگر اسم مفعول همراه  – 114

؛ و جايز است اضافه كردنش به آن ) اضافه شدن اسم «عملُهُسافر المحسنُ المحبوبُ » مانند : 

 «العملِالمحسنُ المحبوبُ »مفعول به اسم بعدش (، مانند : 

 

 

 

 

    (مصدر    )     20درس 

 ) وآن ششمین عامل مفعول به است (  

 مصدر عمل فعلش راانجام مي دهد: -111

 « الصديقِ  بُعدِحزنت ل» اگر از فعل الزم باشد به فاعلش اضافه مي شود،مانند:  -1

در افعالي كه به بيش از يك مفعول متعدي مي شوند اسم مفعول ، اسم) اسم دوم ( را  فائده:

 «درهماًالفقير معطَي » منصوب مي كند ، بنا بر اينكه مفعول به است 



31 
 

اگر از فعل متعدي باشد به فاعلش اضافه مي شود و بعد از آن مفعول بصورت منصوب  -1

 «أخيك األشعارَإنشادُ سرّني :» ذكر مي شود، مانند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صیغه ی تعجب            22درس 

 ) و آن هفتمین عامل مفعول به است (   
وهر دو اينها جامدند و هرگز از حالت « أفعِل به» و « ه ما أفعَلَ» صيغه دارد :  تعجب دو -111

 مفرد بصورت ديگري تغيير پيدا نمي كنند، 

 «أكرِم بهذا األديبِ» و « ما أحسَنَ الرياضَ» مانند :        

دو صيغه ي تعجب از جايي ساخته مي شوند كه افعل التفصيل ساخته مي شود ،پس هر  – 111

آنچه براي تفضيل شايسته است براي تعجب هم شايسته است و آنچه در تفضيل منع مي شود 

 در تعجب هم منع مي گردد.

 

 

 

 شرط اسم مورد تعجب اين است كه: – 114

در مثال دوم لفظاً مجرور ومحالً « أخيك »در مثال اول و « الصديق»  -1: هائددوف

 مرقوع هستند بخاطر اينكه هر دو فاعل براي مصدر هستند.

 اغلب مصدر به اضافه شدن اكتفا مي كند واين اضافه شدن يا به فاعل است ، مانند : -1

«. سَرّني إنشادُ األشعارِ»  ويا به مفعول است. مانند : « سَرّني إنشادُ أخيك َ » 

محالً منصوب است بنا بر مفعول بودن و فاعلِ مصدر حذف « األشعارِ» پس

 شده است .

 

داللت مي فائده : اگر تعجب را از  باالتر ازثالثي بخواهيم يا از آنچه بر رنگ يا عيب 

 «ما أشدَّ بياضَهُ » و مانند آن مي آوريم .، مانند : « اكثرَ» يا « اشدَّ » كند، با 
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 « الثَّمَرَما ألذَّ » معرفه باشد ، مانند :   -1

 «يخافُ اهللَ  رجالًما أسعَدَ :» يا نكره ي مخصصه باشد، مانند    -1

 اگر تعجب از چيزي باشد كه گذشته است:  -115

 «      أحسنَ الرياضَ  كانما » زائد مي آيد، «  كان» فعل « أفعل»و« ما»ميان  -1

داراي  ماي مصدريه « كان» كه اين « أفعل»تامه مي آيد بعد از « كان» يا  -1

 «  لقاؤُنا كانَ ما أحسنَ ما» زمانيه باشد ، مانند : 

 اشد كه مربوط به آينده است :اگر تعجب از چيزي ب  

 داراي  ماي مصدريه  زمانيه« يكون»مي آيد كه اين « يكونُ» ، « أفعل» بعد از      

 «ما أحسن َ ما يكونُ لقاؤنا » است ، مانند 

 

 

 تحذير و إغراء   23درس 

 تحذير آگاه كردن مخاطب است بر امر مكروهي كه از آن پرهيز و دوري كند . -116

 «إياك والشرَّ:» مانند          

 «.الوفاء» ا انجام دهد . مانند : و إغراء آگاه كردن بر امري پسنديده است تا آن ر

 

 تحذير ) به دو شكل زير( مي باشد: -117

با عطف ويا «ايّاكَ الكذبَ » يا « ايّاكَ والكذبَ :» و فروع آن،مانند « ايّاك » يا با لفظ  -1

بر حذر داشته شده از آن ( بوسيله حرف جرور كردن محذرمنه) بدون آن؛ و جايز است م

 «ايّاكَ مِن الكذبِ» مانند : « مِن»جر

 «نفسَك و السقوطَ» ، مانند : «ايّاك » يا بدون لفظ  -1

زمانيه هستند ،تامه مي باشند كه ما بعد خود را بنا « ما»كه داراي « يكون» و « كان » فائده : اينجا 

 بر فاعليت مرفوع مي نمايند .               
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 باشد .  إيّاکأحكام إغراء مانند احكام تحذير است مگر اينكه إغراء به جز لفظ  -111

 ) يعني با لفظ إياك نيايد(

 اسم مُغرَي به ) يعني اسمي كه به آن تشويق شده يا آن امر پسنديده(:

 «الوفاء» به صورت تنها ) يعني بدون عطف و تكرار( مي باشد ، مانند:  

 «إليه  اإلحسانَأخاك و » باشد ، مانند : يا به صورت معطوف مي 

 «أخاك أخاك » يا به صورت تكرار مي باشد ، مانند : 

 

 

                                                            

                 «ايّاكَ والكذبَ »همراه با حرف عطف -1                                                

 «          ايّاكَ الكذبَ »بدون حرف عطف   - 1     همراه با لفظ  - 1                      

 «من الكذبِ  ايّاكَ«  »مِن » همراه با حرف جر  -1 وصيغهايش  «إياك »    انواع تحذير  

                                                                                                            

 «                              نفسَك و السقوطَ» مانند :           «  إياك » بدون لفظ  -1                

 

 «الوفاء» تنها و بدون عطف و تكرار   -1

 «إليه  اإلحسانَأخاك و » به صورت عطف  -1إغراء به سه شكل     

 «أخاك أخاك » به صورت تكرار  - 1                        

 

  .« قِ نفسَك وإحْذَرِ السقوطَ «  »إيّاك اُحَذِّرُ وإحْذَرِ الكِذْبَ .» تقدير )در تحذير( چنين است   ئده:فا 

 

فائده: اسم مغري به  بوسيله فعل پنهاني منصوب مي شود كه تقدير آن در همه ي موارد فعل 

 .است« إلزم » 
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 منادی  24درس 

منادي عبارت است از اسم ظاهري كه مطلوب است توجه به آن بوسيله ي حرف ندايي  – 119

 «رجالً اُنادي » يعني « رجلُ  يا» است، مانند : « اُنادي» كه جانشين فعل 

 

 

 
 

يا » براي نداي متوسط  «آ -أی» ،براي نداي نزديك «أ » حروف ندا عبارت است از  – 114

 حرف اصلي ندا براي همه ي حالتهااست. «يا» براي نداي دور و «هیا  –

است و آن عبارت است از مناديي كه مضاف و يا شبه مضاف نباشد،  مفردمنادي يا  – 111

 اسامي مثني وجمع هم جزء اين نوع منادي است ؛

 و آن عبارت است آنچه كه مضاف و يا شبه مضاف باشد. غيرمفرديا 

معرفه) منادي علم مانند : ياعليُ( باشدويا نكره مقصوده ، لفظاً مبني يا  ،ي مفرد اگر مناد -111

 تقديراًمرفوع است برآنچه كه قبل از منادي بودن، بوده  است ؛ يعني:

 ؛«يا رجلُ » در مفرد مبني بر ضم، مانند: 

 « يا رجالُ» مانند:،مبني بر ضم  ودر جمع مكسر،

 «يا مؤمناتُ» مانند: ،مبني بر ضم  و در جمع مؤنث سالم ،

 «يا مؤمنانِ» در مثني، مبني برالف ، مانند: 

 «يا مؤمنونَ» مبني بر واو مانند:در جمع مذكر سالم ، 

 «يا موسي »برضمه ي مقدره، مانند: 

باشدلفظاًمنصوب است،  نكره مقصوده ي موصوفهيا  نكره غير مقصودهاگر منادي مفرد  -111

 «يا رجالً صالحاً » و « يا رجالً» مانند : 

مبني بر ضم ومحالً منصوب است بنا بر اينكه مفعول به است براي فعل « رجلُ» فائده : 

 جانشين آن شده است .« يا» محذوف ندائي ) اُنادي ( كه حرف 
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         اگرمنادي غير مفرد يعني منادي مضاف وشبه مضاف باشد لفظاً منصوب است،  -114

 «ياجميالً فعلُه »   و« يا أبانا» مانند:

كه « أيُّ»هرگاه بخواهيم اسم ال دار را مورد نداء قرار دهيم: قبل از اسم ال دار، لفظ  -115

و همچنين بوسيله اسم اشاره «يا أيُّها الطالبُ» تنبيه است قرار مي گيرد ، مانند: « ها » ملحق به 

و اسم  «ال» و جايز نيست جمع بين « يا هذاالرجلُ» نزديك مورد نداء قرار مي گيرد مانند:

همراه با وصل همزه يا « يا اهللُ:» ، مانند «اهلل»دارد مگر در لفظ جالله « ال   »مورد ندايي كه 

 .قطع آن

 

 

 

 
 

 متكلم است: هنگامي كه منادي مضاف به ياء -116

  در آن ثابت مي « ياء» هرگاه منادي اسم معتل اآلخر يا اسم مثني يا اسم جمع باشد

 «يا مواليَ  ، يا مسلمايَ  يا مسلميَّ»كه مفتوح است مانند : ماند،  در حالتي 

 موال+ ي =  يا مواليَ       مسلمانِ + ي= يا مسلمايَ      مسلمينَ + ي= مسلميَّ           

 به خاطر اين است كه از جمع شدن دو تا  ساكن جلوگيري شود . ( «  ي » ) مفتوح كردن      

 : هرگاه منادي اسم صحيح اآلخر باشد  سه وجه در آن مي باشد 

 كردن ياء و خالصه كردنش به يك كسره، ـ وآن بهترين وجه است ـ  حذف  اول:

 « يا ربِّ»مانند:      يا ربي                          

 « ياربيَ» يا «  يا ربيْ » : ثابت ماندن  ياء در حالت  ساكن  يا مفتوح ، مانند : دوم

:تبديل كردن  ياء به الف و ثابت نگه داشتن آن يا حذف الف و باقي گذاشتن فتحه كه  سوم

 «يا ربّا    يا ربَّ »  شانه اي بر الف باشد ، مانند :ن

يا أيَّتُها » مؤنث مي گردد) أيَّةُ( ، مانند : « أيُّ» فائده: در اسم هاي مؤنث ال دار 

تش است و اگر و آن مبني بر ضم است ، و اسم بعد از آن ،اگرمشتق باشد صف«المرأةُ

 جامد باشد عطف بيان است .
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                يا إبنِ عمِّ             أمِّ                يا إبن                      يا أبَتَ                                

 يا إبنِ عمّي                                 ياإبن أمي            يا أبي     

 يا إبنِ عمَّ                               يا إبن أمَّ                         يا أبَتِ                          

 «انواع منادی مفرد »                                             
 مثال نوع اعراب نوع منادي 

 يافاطمةُ  -يا عليُ  مبني بر ضم عَلَم ) منادي معرفه( 1

 نكره مقصوده غير موصوف 1

 )نكره يعني علم نباشد(

 مبني بر ضم

يامبني بر آنچه كه قبالً 

 مرفوع بوده

 يا رجالُ –يا رجالنِ –يا رجلُ 

 يا مؤمنونَ–يامؤمنانِ –يا مؤمنُ 

 مبني برواو-مبني برالف-مبني بر ضم

 عليه يتوكلُ المتوكلون مَنْيا 

 محالً منصوب() مبني برسكون 

 نكره مقصوده موصوفه 1

 نكره مقصوده وصف ميشود:

 يا اسم نكرهبه 

 يا جمله

 شبه جمله

 

 

 منصوب

 محالً منصوب

 محالً منصوب

           

 

 حكيماًيا رجالً          

 يحِبُّ العلماءَياملكاً 

 في المدرسةِيا تلميذاً 

4 
 

 
 
 

 نكره غير مقصوده

)اسم جنس است و فرد 

 آن اراده نمي شود( معيني از

 يا رجالً  خذْ بيدي منصوب

 « ي»نينَ  ) منصوب به يا مؤم

 

مفتوح يا مكسور قرار « ت»حذف  ياء  جايز است و به جاي آن «األب و األُم» فائده :  در نداء 

يا « م»ياء حذف مي شود و «  ابن أم و ابن عم » ؛ در ندا « يا أبَتَ « » يا أبَتِ » مي گيرد ، مانند: 

 «.يا إبن أمِ » مي گردد ، مانند:  مكسور و يا مفتوح
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 «انواع منادی غیر مفرد »                                      

 

 استغاثه  21درس 

 سه باب به بحث منادي ملحق مي شود: استغاثه ،ندبه ،ترخيم

استغاثه عبارت است از فراخواندن كسي براي كمك به ديگري ) به غيرش( ، بوسيله  -117

 « .يا»حرف نداي 

 « لِعبادِكَ  هللِ يا  » نامند مانند:رامستغاث له مي « ه كمك شد» را مستغاث،و « كمك كننده» 

 مستغاث   مستغاث له                                                                                              

 

 

يا قوما للفقير » مستغاث با زياد كردن الف در آخرش ، جايز است  مانند: « الم»حذف  - 111

 «يا قومُ للفقيرِ» يا بدون افزودن الف مانند:   «. 

 يا سميعَ الدعاء منصوب  منادي مضاف 5

 منادي شبه مضاف  6

مناديي كه به اسم بعد از خود اضافه نشده ولي با 

بعد از خود وابسته است به تمام معنايش به اسم 

عبارت ديگر عامل در اسم بعد از خود 

است)يعني اسم بعد از خودش يا فاعل يا نايب 

فاعل يامفعول  يامفعول فيه يامجرور يا عطفش 

 است(

 )در اكثر مواقع اسم مشتق است(

 يا حسناً وجهُه منصوب 

 يا محموداً فعلُه

 يامحرزاً مجداً

 يا مسافراً اليومَ

 في العلمِ يا راغباً

 ياثالثةَ و ثالثين رجالً

مفتوح، مجرور مي شود و متعلق به فعل نداء محذوف است؛ومستغاث له « الم» فائده: مستغاث بوسيله 

سور مجرور مي گردد. ومتعلق به فعل خودش ، يا متعلق به حال محذوف است .و بوسيله الم مك

است ؛ و اگر مستغاث له ضمير باشد به جزءهمراه ياء متكلم، اين الم ) الم مستغاث له « مَدْعُوّاً» تقديرآن

 ( مفتوح مي شود .
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 اگر استغاثه عليه آن باشد. « مِنْ» جايز است جرّ مستغاث له بوسيله - 119

 «الظالمينمِنْ  هللِ يا» مانند:           

 مستغاث   مستغاث له                           

 ستعمال مي شود .   يا لَلْعَجَبدر تعجّب هم ا« الم مفتوح»  -114

 ندبه    21درس 

 «وا عنوانَ الوفا » آن به درد آمده ايم، مانند:  عليهندبه عبارت است از ندايِ آنچه  - 111

 «واقلباه  »آن به درد آمده ايم.  مانند :  براييا 

      ه داراي صله باشد موصوله ك« مَن» واسمي در حالت ندبه قرار نمي گيرد به جز اسم معرفه و 

 «وا مَنْ قَتَلَهُ العدوّ » مانند:

 مندوب سه حالت دارد : -111

 «وا محمّدا » اينكه آخرش متصل به الف باشد . مانند :  (-  

 «وا محمّدا ه » براي وقف . مانند : « هاء » بيايد و پس از آن « الف» اينكه در  آخرآن  (-  

 «وا محمّد » انند : اينكه هيچكدام نيايد . م (-  

ي مي شود بر حكم مندوب از نظر معرب بودن و مبني بودن مانند منادي است يعني مبن -111

  مهديُّ بوسيله آن ،اگر مفرد معين باشد، مانند :   وا هدآنچه كه مر فوع مي ش

 مبني بر ضم                                                                                         

 «الشعرا أميرَوا »منصوب مي شود ، مانند :   در بقيه موارد و

 ترخیم   27درس 

 ترخيم عبارت است از حذف مجاز آخر منادي، براي تخفيف است. – 114 

 است.« يا يَمامَة» كه ترخيمِ « يا يَمامَ » آنچه مختوم به تاء است مرخم مي شودمانند : 

كه ترخيمِ يا « يا حارِ » دارد مانند :  بيش از سه حرفباشد كه  غير مضاف اسم علمياآنچه كه 

 است.« حارث» 
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 يا مالِ    مي گويند « يا مالكُ» فائدة: در ترخيم 

 يا مَنصُ  مي گويند                   « يا منصورُ » در ترخيم         

 يا عُثْمَ   مي گويند « يا عثمانُ » در ترخيم         

 يا فاطمَ                 مي گويند « يا فاطمةُ » در ترخيم         

« يا حارثُ » ودرآخرمرخم حركت ضمه يا حركت اصلي )خود حرف( جايز است، چنانچه در 

 «يا حارُ« » يا حارِ»جايز است

و منادي اگر به تاء تأنيث ختم بود بدون شرط ترخيم مي شود در غير اين صورت ترخيم مي 

به شرط اينكه علم مركب اسنادي و اضافي نباشد و همچنين بايد بيش از سه حرف باشد شود 

عبد اهلل)علم مركب اضافي . عالم ) اسم علم نيست(،يستپس در اين كلمات ترخيم جايز ن

 سَن) بيش از سه حرف نيست(طَ شرّا) علم مركب اسنادي است(،حَاست(، تأبَّ

 بيشتر بدانيم: 

 لفظش به دو قسمت تقسيم مي شود: م به اعتبارلَاسم عَ

 اسم علم مفرد؛كه از يك كلمه تشكيل شده است. مانند : بيروت-1

اسم علم مركب: از دو اسمي تشكيل شده كه به مرتبه ي يك اسمِ واحد نزول كرده است -1

واسم دوم نسبت به اسم اول همچون تاء تأنيث به اسم ماقبلش است، اين نوع علم خود بر سه 

 باشد:قسم مي 

 الف ( مُركَّب اضافي: كه مركب از مضاف ومضاف اليه مي باشد وبر دوقسم است:  

 «     ابو جعفر» نند : ( كُنيه  : ما1-الف          

 «عبد اهلل» و« امرؤالقيس» ( غير كُنيه: مانند : 1-الف         

دائماً مجرور  اعراب اين نوع از اسم علم مانند مضاف ومضاف اليه است يعني مضاف اليه

 «شاهدتُ عبدَاهللِ » ولي مضاف با توجه به نقش خود در جمله حركت مي گيرد. مانند : 
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ب( مُركب اسنادي: عبارت است از دو كلمه اي كه يكي بر ديگري إسناد داده شود، واين دو 

 علم شخص( « ) البدرُ طالعٌ» كلمه در كنار هم  يا جمله ي اسميه است، مانند: 

 لقب شاعري جاهلي( «) تأبّطَ شرّاً » ياجمله ي فعليه است : مانند : 

اين نوع از علم برحسب موقعيتش در جمله اعراب مي شود، ولي اعرابش به سبب وجود 

جاءَ تأبّطَ » عالمت حكايت، مقدر بر آخر آن است، وآخرش به حال خود مي ماند، مانند 

 «قرأتُ شعرَ تأبّطَ شرّاً«  »شرّاً

كب مزجي: عبارت است از در هم آويختن دو كلمه به گونه اي كه به صورت يك مر-1

كلمه با دوبخش وقسمت در آمده، وهر قسمت آن در عَلم به منزله ي يك حرف هجائي از 

 حضر موت ، بعلبك، سيبويه:» يك كلمه باشد،   مانند 

موسوعه النحو  كتاب ترجمه 411جهت نوع اعراب اين نوع از عَلَم مي توانيد به صفحه 

 تاليف :اميل بديع يعقوب     و ترجمه قاسم بستاني  مراجعه نمائيد.«    والصرف و اإلعراب

 

 مفعولٌ لِأَجلِه  يا مفعولٌ له   28درس 

مفعولٌ لِأَجلِه مصدري است كه به خاطر بيان علت براي عاملش ذكر شود و در زمان و   -115

 «جُدْ شكراً »  فاعل بايد با آن شريك باشد . مانند :

 ـ اگر مفعول له بدون ال و غير مضاف باشد منصوب شدنش بهتر است ،  116

 «لَكَ   إكراماًوَقَفْتُ » مانند :           

 باشد پس مجرور شدنش باحرف جر بهتر  است ، « ال» و اگر همراه           

 «عليه للشفقةِعنهُ        أصفحُ » مانند :                  

 و اگرمضاف باشد هر دو وجه جايز است .           

 وجه اهللِ        لِإبتغاءِأنا متصدّقٌ     يا                        وجه اهللِ  إبتغاءَأنا متصدّقٌ                       
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 مفعول فیه     29درس 

مفعول فيه كه ظرف هم ناميده مي شود عبارت است از آنچه منصوب باشد از اسم هاي  -117

. واگر متضمن معناي  زَمناًهم  باشد. مانند : إجلسْ هُنا « في » زمان و مكان و متضمن معناي 

    الجُمُعَةِ مباركٌ     يومُنباشد. مانند بقيه اسم هاي معرب ، اعراب مي پذيرد ، مانند:   « في » 

 ) يومٌ   مبتدا و مرفوع است (

 منصوب مي شود، « في » ـ ظرف زمان اگر مبهم يا محدود باشد بنا بر ظرفيت و با تقدير  111

 «في يومِ األحدِ » يعني « األحد صباحاً يومَ زُرتُكَ » مانند :                

 اسم هاي مكان بنا بر ظرفيت منصوب مي شوند. -119

 «تلفَّتُ يمنةً  و يسرةً »اسم هاي جهت ها ، مانند :   -1ان مبهم مانند :الف ( اسم هاي مك

 « مَيْالً سِرْتُ » اسم هاي مساحتها ، مانند :  -1                                        

 اسم مكان مشتق اگر قبل از آن عاملي از لفظش آمده باشد : ب ( 

 «أبي  مجلِسَجلستُ :» مانند             

 

 المعبدِظاهر  مجرور مي شود ، مانند :  صلَّيتُ في « في» اسم مكان محدود به لفظ  - 144

 

به آن متصرف گفته مي شود و در اين « يوم» ظرف اگر مالزم ظرفيت نباشد مانند:  -141

 يومُ  = فاعل«       السّفرِ  يومُحانَ » صورت هم ظرف قرار مي گيرد و هم غير ظرف مانند : 

عند،متي، » ياباحرف جرخارج شده باشد مثل« لَدَي» و اگر از ظرفيت خارج نشده باشد مثل

 پس به آن غير متصرف است.« أينَ

 شش چيز جانشين ظرف مي شود و مانندآن منصوب مي گردد.-141

 مصدر ، مانند: جئتُكَ طُلوعَ الشمسِ -1

 صفت، مانند : نِمتُ طويالً -1
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 مٍعدد، مانند : سِرتُ خَمسةَ أيّا -1

 اسم إشاره، مانند : وَقَفْتُ تلكَ الناحيةَ -4

 آنچه بر كلّيت آن داللت كند، مانند: مَشَيْتُ كُلَّ النَّهارِ -5

 آنچه بر جزئيت آن داللت كند، مانند: سَهرتُ بّعْضَ الليلِ -6

 

 چند تذكر مهم:

هيچگاه مفعول فيه نمي گيرد و اسم زمان منصوب بعد از آن مفعول به است، « قضي» فعل  -1

 (4همين درس،جمله  1باردةً    ) تمرين  ليلةًقضينا             مانند:

 ، ماي مصدريّه است.« عند»از اسماء دائم اإلضافه است و ماي بعد از « عند» -1

 مانند : عند ما تَبَرُّدُ           عند بُروردةٍ                

 سه شكل وجود دارد : طولَ، طوالَ ، طليلةَ« طولَ» در  -1

 حال 31درس 

حال اسم نكره، منصوب و مشتقي است كه غالباً بعد از اتمام جمله واقع مي شود و حالت -141

 «جاءَنا مبتسماً» صاحبش را هنگام وقوع فعل ، بيان مي كند.  مانند: 

 

 

 

 

 صاحب حال يا مرفوع است يا منصوب ،  -144

 «صافياً  الماءَشَرِبْتُ » و« مُتَلَأْ لِئاً القَمَرُطَلَعَ » مانند:                

 صاحب حال مجروراست يابخاطر حرف جر يا به خاطر اضافه، 

 «راكباً سيّارةً  بِهِ مررتُ» مانند :                

  به معني جاءَ« جاءنا مبتسماً » است پس همانا معني « درِحال» حال به معنايفائده: 

 نزد ما آمد  در حال خندهيعني  «          في حال إبتسام»
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در ذوالحال شرط است كه معرفه باشد زيرا محكوم عليه است ،و واجب است كه معلوم -145

 باشد تا فايده اي براي حكم آن، مترتب باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 اصل در حال اين است كه نكره باشد واگر معرفه شد آن را به نكره تأويل مي كنيم.   -146

 «   جاء منفرداً» يعني   «   جاء وّحدَه »مانند:     

 

اگر اسم جامدي بر حالت داللت كرد صحيح است كه حال واقع شود؛ وفرقي نمي كند  -147

 كه مؤول به مشتق باشد يا غير مؤول به مشتق .       

 أسداً  يعني شجاعا«             كرَّ القائدُ أسداً» مؤول به مشتق مانند:       

 ذهباً مؤول به مشتق نمي شود             «  لبستُ خاتمي ذهباً» غيرمؤول به مشتق مانند :    

 

 بيشتر بدانيم:          

بلكه هر چيزي مي تواند صاحب                                : ذوالحال مخصوص فاعل يا مفعول نيست1تذكر          

 مرفوع،منصوب، و مجرور مي تواند باشد.ذوالحال  باشد يعني حال 

 همراه باضمير، هميشه حال ومعرفه است .                                                          « وحد» : كلمه 1تذكر         

 

گاهي هم صاحب حال نكره مي شود و اين جواز نكره همان جواز ابتداء به نكره در  فائدة:

« في الداررجلٌ»همين كتاب(پس همانطور كه مي توان گفت  19)صفحه مبتداو خبر است،

 «رجلٌ راكباً جائني» مي توان گفت

 راكباً: حال مقدم و منصوب    و    رجلٌ :  ذوالحال  و نكره       ر                       
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 أقسام حال و ارتباطش با صاحب حال           30درس 

اصل در حال ، مفرد بودن است اما گاهي بصورت جمله يا شبه جمله هم مي آيد و  -141

 صاحب حال واجب است. ارتباط بين حال و

با  ضمیراگر حال مفرد و شبه جمله باشد يعني ظرف يا مجرور )به حرف جر( فقط با  -149

 ذو الحال ارتباط پيدا مي كند .

 رابط : هو مستتر     منشداً : حال مفرد «     أقبلَ الشاعرُ منشداً : » مانند     

با « با هم ضمیر و   واو» يا با « ضمیر» يا با « واو» اگر حال جمله اسميه باشد با  – 154

 ذوالحال ارتباط دارد .

 با  واو                     « الناسُ نائمونَ  و سهرتُ»مانند :       

 با  واو  و  ضمير               «    علي رأسِهِ  هُيد و جاء»               

 با  ضمير                   «    علي رأسِهِ  هُيد  جاء»                

 

 

 

 

 

با صاحب حال « واو  وقد» اگر حال جمله فعليه باشد و فعلش ، ماضي مثبت باشد بوسيله  -151  

 «أسرعَ  و قدجاء الرسولُ » مانند :             ارتباط دارد.

باشد ، همراه بودنش فقط با « ما» اگر حال جمله فعليه باشد و فعلش، ماضي منفي، بوسيله – 151

 «بكلمةٍ  و ما فاهسكتَ » مانند:             واو واجب است .

 با ذوالحال ارتباط دارد .  ضمیرمضارع مثبت  باشد تنها با  اگر حال جمله فعليه با فعل -151

 ارتباط : هو مستتر در يُبَشِّرُ«       أقبلَ الصديقُ يُبَشِّرُ القومَ » مانند :             

واو حاليه مي گويند و نشانه ي آن اين است كه مي توان « واو» : به اين فائده     

 ) وقتي كه ( قرار داد.        «إذ» بجاي آن 

 الشمسُ طالعةٌ إذالشمسُ طالعةٌ      يعني       سافرتُ  وسافرتُ    

 

   مانند:
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 د ارتباطش با ذوالحال يا  با)ضمير( است يا با و اگر حال جمله فعليه با فعل مضارع منفي باش

 ) واو و ضمير( است .

 مانند : قُمْتُ ال أبالي                ارتباط : أنا مستتر در أبالي                   

 مانند : قُمْتُ و ال أبالي                ارتباط : واو و أنا مستتر در أبالي                    

 يَفْرَحُاز:فَرِحَ   انواع حال            

 صیغه 

 ذوالحال

 حال       حال جمله اسمیه حال مفرد فعل + ذوالحال

 با فعل مضارع          

 جمله  فعلیه

 ماضيبافعل  

مفرد 

 مذكر

 و قد فَرِحَ    يَفْرَحُ و هو فَرِحٌ فَرِحاً ذهبَ الطالبُ

مفرد 

 مؤنث

 وقد فَرِحَتْ   تَفْرَحُ فَرِحةٌ و هي فَرِحَةً ذهبتْ الطالبةُ

مثني 

 مذكر

 فَرِحا      و قد    يَفْرَحانِ و هما فَرِحانِ فَرِحَیْنِ ذهبَ الطالبانِ

مثني 

 مؤنث

 وقد فَرِحتا   تَفْرَحانِ و هما فَرِحتانِ فَرِحتَیْنِ ذهبَتْ الطالبتانِ

جمع 

 مذكر

 و قد فرِحوا يَفْرَحونَ و هم فَرِحونَ فَرِحینَ ذهبَ الطالبُ 

جمع 

 مؤنث

 و قد فَرِحْنَ  يَفْرَحْنَ و هنَّ فرِحاتٌ رِحاتٍفَ ذهبتْ الطالباتُ

ارتباط:   

 با ضمیر

 ارتباط :

 واو -با ضمیر 

 اتباط :

 با  ضمیر

 ارتباط : 

 قد -با واو 
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ضمير  –:  اگر حال جمله فعليه با فعل مضارع منفي باشد ، ارتباط :  با ضمير  يا واو 1تذكر

 است. 

 .  ) با ضمير مسستر هو (     ال يَفْرَحُذهبَ الطالبُ             

 .) با واو  وضمير مسستر هو (  وال يَفْرَحُذهبَ الطالبُ            

 : اگر حال در جمله فعليه با فعل ماضي منفي باشد ارتباط با )واو( است. 1تذكر 

 . وما فَرِحَذهبَ الطالبُ   مانند :               

 جايگاه حال  و صاحبش وعاملش          32درس 

 « مبتسماً فَرحاًجاءَ » حال متعدد مي آيد چه به صورت مفرد ، مانند:     - 154

 « و هو فرحٌجاء يَبْتَسِمُ » يا به صورت جمله:  مانند :           

 قاعده در مورد حال اين است كه بعد از صاحب حال بيايد .  -155 

 اشتباه نشود.باشد تا با صفت  نکرهامّا واجب است كه قبل از آن )صاحب حال( بيايد هرگاه كه   

 باشد. محصورياهرگاه كه )صاحب حال(  « . رجالًرأيتُ ضاحكاً »مانند:       

 «.كَأبوما سافرَ ماشياً إلّا » مانند:       

 مورد تأخير حال از صاحب حال واجب است : درسه– 156

  : مُبَشِّرينَما نُرسِلُ  الرُّسُلَ إلّا » هرگاه كه)حال( محصور باشد ، مانند» 

  هو يحملُ البشري وجاء ني » مرتبط شود .  واوهرگاه كه جمله حاليه بوسيله » . 

   مجرور به اضافه يا مجرور به حرف جر باشد . صاحب حالهرگاه كه 

 «كَ ماشياًمِن ذهابِعجبتُ » مانند:           

 حق حال اين است كه از عاملش متأخر باشد) يعني بعد از آن بيايد(. -157

جز مواردي كه مقدم شدنش واجب است ، مثالً هرگاه كه الزم الصدر باشد . )يعني حتماً        

 «عاد أخوكَ؟  كيف»بايد در ابتداء جمله باشد( ، مانند :  

 : حال بر ذوالحال مجرور مقدم نمي شود . 1تذكر
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 : هرگاه حال، واو حاليه داشته باشد نمي تواند بر ذوالحال مقدم شود.1تذكر

 : هرگاه حال يا ذوالحال محصور به إلّا باشد مؤخر مي آيند و ديگري مقدم مي شود. 1تذكر

 مُبَشّرينَ إلّا الرُّسلَمحصور بودن حال ، مانند: و ما نُرسلُ               

 ذوالحال    حال                                                            

 كَ خاإلّا أ  مستفيداًمحصور بودن ذوالحال ، مانند :  ما رأيتُ               

 حال         ذوالحال                                                                                      

 ) تمییز ( 33درس 

ام ما قبل خود را تفسير مي كه ابه« مِن»اسم نكره ي جامدي است ، غالبا ًبه معني تمييز  -151

پس زيتاً تمييزي است كه جنس رطل را واضح « رطلٌ زيتاً» مانند :، ) بر طرف مي كند(نمايد

 مي نمايد.

 تمييز دو قسم است: -159

 « عسالًرطالً » آنچه كه ابهام از اسم مفرد مي نمايد مانند :   -1

 «نفساً طبتَ » آنچه كه ابهام از نسبة ) جمله(  مي نمايد مانند :  -1

 تمييز مفرد واقع مي شود: –011

 الف ( در اسامي مقادير و آن عبارت است از:   

 ،« ذراعٌ أرضاً »، مانند :   مسافتها  -1

 « رطلٌ عسالً » ، مانند:  وزنها  -1

 «مُدُّ قَمْحاً »، مانند :  پيمانه ها -1

 عدد و آن دو قسم است :ب (  در     

 «قلماً  عشرون» اسم صريح ، مانند:   -1     

 «كتاباً قرأتَ كم »اسم كنايه از عدد ،مانند:  -1         
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 اسم واقع شده بعد از اسم مقادير چهار وجه دارد:  -161

 «شبرٌ أرضاً » منصوب است بنابر تمييز بودن :   -1

 «شبرٌ أرضٍ » مجرور است بنا بر مضاف اليه واقع شدن :  -1

 «رطلٌ من عسلٍ « : » من» مجرور است بنا بر واقع شدن بعداز حرف جر  -1

 «رطلٌ عسلٌ »مرفوع است بنا بر بدل واقع شدن :   -4

 تمييزي كه رفع ابهام از نسبة ) جمله ( مي نمايد:  - 161

 «اإلناءِ  ماءُفاضَ » يعني « فاضَ اإلناءُ ماءً » يا منقول از فاعل است ، مانند :  -1

 «األرضِ  قمحَحَصَدَنا » يعني«حَصَدَنا األرضَ قمحاً » مانند :يا منقول از مفعول است ،  -1

 «هُ أرجحُ من عقلِك عقلُ» يعن«هو ارجحُ منك عقالً » مانند : ا منقول از مبتداء است ي -1

 «كفي بالموتِ  واعظاً » يا منقول از چيزي نيست ، مانند :  -4

 

 

 
 

 هر گاه تمييز منقول  باشد منصوب شدنش واجب است :  -161

 ،« مِن » و هرگاه غيرمنقول باشد جايز است منصوب شدن يا مجرور شدنش به حرف جر 

 «هللِ درُّهُ من شهمٍ » پس مي گوئي :     

 عامل تمييز در تمييز مفرد ، اسم مبهم است ،   -164

 پس جوخاً منصوب به ذراع است .« ذراعٌ جوخاً :» مانند          

 شبه فعل است ،  و در تمييز جمله ، فعل يا      

 عينا ً منصوب به قررتُ است .« قررتْ بك عيناً »مانند:          

رتعجب از مواقع تمييز بعد از اسم تفضيل و بعد از هر چيزي كه بدر بسياري فائده : 

 « الوردَ زهراً  ما أجملَ» ، «منكَ علماً  أكثرُأنا » مانند : داللت مي كند واقع مي شود. 
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 تمییز كنايات عدد

استفهاميه مفرد ومنصوب است مگر هنگامي كه فعل متعدي از آن فاصله « كم » تمييز   -165

كم » واجب است ، مانند : « من» ، پس در اين هنگام مجرور شدنش بوسيله حرف جر  بيندازد

 « من كتابٍقرأتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فائده : مقدم شدن تمييز بر عاملش مطلقاً جايز نيست .

 مرفوع است هرگاه :  محالً استفهاميه« كم » ائده : ف  

  : كم كتاباً عندك» بعد از آن فعلي واقع نشود، مانند » 

  : جاءَ كم رجالً » يا بعد از آن فعل الزم واقع شود ، مانند» 

  : كم » يا بعد از آن فعل متعدي باشد كه مشتغل  شود ازآن با ضميرش ، مانند

منصوب است بر حسب آنچه فعل واقع   محالً استفهاميه« كم » « ؟طالَعتَهُكتاباً 

 شده ي بعد از آن مي خواهد :

 كم ضربةٍ ضربت : » گاه كنايه از مصدر باشد ، ما ننديا آن مفعول مطلق است هر» 

 كم يوماً سافرتَ ؟ » ول فيه است هرگاه كنايه از ظرف باشد ، مانند: يا آن مفع» 

  ، يا آن مفعول به است هر گاه معمولي باشد براي فعل متعدي 

 «كم كتاباً قرأتَ » مانند :       

  : كم كان رفاقُك ؟ » يا آن خبري باشد براي فعل ناسخ ، مانند» 

 بر آن مقدم شود « مضاف » يا « حرف جر» مجرور است هر گاه   محالً استفهاميه« كم » 

 «بكم اشتريت ثوبَك؟ »مانند :           
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خبريه مجرور مي شود بخاطر اضافه شدن به آن و جايز است مجرور شدن « كم»تمييز   -166

 «كم كتبٍ لي : » ،ماننداست امّا جايز است جمع هم باشد و غالباً مفرد « من» بخاطر حرف جر 

 وهرگاه بين آن ) كم خبريه ( وبين تمييزش فاصله باشد، بخاطر جلوگيري از اضافه شدن،  

 «كم لي كتاباً » منصوب شدنش واجب است،      مانند : 

 

 

«  كأيِّن من رجلٍ رأيتُ : » است مانند« مِن » ور به حرف جرومجر مفرد« كأيِّن» تمييز -167

 «   اشتريتُ كذا  وكذا كتاباً » نيست بنا برتمييز بودن، مانند: منصوبجزمفرد«كذا» تمييز  - 161

 أفعال مدح و ذم     34درس 

 افعال مدح وذم عبارت است از افعال جامدي كه براي بيان مدح وذم وضع شده اند ،  -019

 «الرجلُ أخوكَ  نِعم»مانند :            

 «نعم، حبَّذا، بئسَ، ساءَ » فعل مي باشد:  4افعال مدح و ذم           

 شرط است كه:« نعم ، بئسَ، ساءَ » در فاعل  ـ 071

 «أخوكَ  الرجلُنِعم »ته ديديم .  همانطور كه در مثال گذشجنس باشد « ال » معرفه به  -1

 «سيح بطرسُ الم رسولُنعم » باشد.مانند :« ال » داراي يا به چيزي اضافه شده باشد كه   -1

 

ضمير مستتر باشد ، هرگاه تفسير شده باشد به « نعم ، بئسَ، ساءَ » واجب است، فاعل   -070

انه خچه خوب اقامتگاهي است «  »  دارُنا ربعاً نعم» نكره منصوب بنا بر تمييز بودن،   مانند 

 تفسير شده باشد . ؛  است« شي ء »ا به )ماي( نكره اي كه به معني ي«  ي ما 

 فاعل= هو مستتر «ا چه خوب چيزي است خانه ي م«    »دارنا  ما نعم»مانند :   

 تمييز               

 .ست ا استفهاميه«كم »خبريه مانند وجوه  تركيب « كم »فائده : وجوه  تركيب  
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جايگاه مخصوص  اين است كه بعد از فاعل باشد  و مطلقاً صحيح نيست كه برآن -171

 )فاعل(مقدم شود . 

 اسم اشاره « ذا» فعل ماضي و « حبَّ» حبّذا مركب است از  -073

 ) ذا = فاعل محالً مرفوع(

 و مخصوص دراين مورد هميشه مفرد و مذكر است . ) يعني مخصوص در حبَّذا( 

 نافية بيايد .« ال» و به ذم تبديل مي شود هر گاه قبل از آن  

 « ال حبَّذا   المتكبِّرُ » مانند :    

 نفي )ال حبَّذا   خبر مقدم(                مخصوص مفرد و مذكر)مبتداء مؤخر(  ال       

 

 

نعم هو » و « نعم الربعُ ربعاً ... » يعني ......« نعم هو ربعاً » فايده: و تقدير اين چنين است 

مانند: «  ما»وجايز است حذف مخصوص به مدح بعد از «نعم الشي ءُ شيئاً »يعني « شيئاً 

» يند پس گفته نمي شود : بيا و جايز نيست كه فاعل اسم ظاهر و  تمييز هر دو« نِعِمّا » 

 ) اين قاعده مهم است(        «نعم الربعُ ربعاً 

 



52 
 

 استثناء         31درس 

استثناء عبارت است از خارج ساختن اسم واقع شده بعد از إال و أخوات آن از حكم ما  -174

أخاك= » و     «التالمذة = مستثني منه » پس « جاء التالمذةُ إال أخاكَ » قبل آن مانند :    

 وآن ) أخاك( خارج از حكم آمدن شاگردان است .   «  مستثني

  «إال، غير، سوي، خال، عدا، حاشا» ادات استثناء شش مورد است  -175

 قسم مي باشد . 1استثناء  -176

 .باشد و آن عبارت است از استثنا يي كه از جنس مستثني منه  استثناى متصل:

 ) التالمذة ( است .  أخا = )برادر( از جنس دانش آموزان يعني«ال أخاكجاء التالمذةُ إ» مانند: 

 .  نباشداستثناي منقطع: و آن عبارت است از استثنايي كه مستثني از جنس مستثني منه 

قوم حاضر شدند به جز مَركب هايشان كه مواشي از جنس « حضَرَ القومُ إال مواشيهم » مانند:  

 قوم نيست.

 . حذف شده باشداستثناى مفرّغ : و آن عبارت است از استثنايي كه مستثني منه در آن 

 «ما جاء إال أخوك »   مانند : 

 

 

 

 

در استثناء مفرّغ ،ناقص است و معني آن جز به ما بعد آن « إال » فائده : كالم قبل از 

 تمام نمي شود

طلب ما بعد آن فارغ و آسوده از « إال»و از آن جهت مفرّغ ناميده مي شود كه ما قبل 

 است .
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 در دو جايگاه منصوب مي شود :« إال» مستثني به  -177

يااستفهام هر گاه استثناء به إال متصل و موجب باشد.)موجب يعني قبل از آن نفي، نهي  -1

 انكاري نيامده باشد(

 واحداً : مستثني متصل و موجب ) منصوب(     « قام القومُ إال واحداً : » مانند    

 هر گاه استثناء به إال منقطع موجب يا غير موجب باشد.  -1

 الثيابَ: منقطع غير موجب ) منصوب(«       ما احترقتِ الدارُ إال الثيابَ » مانند:             

مستثني  اگر استثناء  متصل غير موجب ) منفي ، نهي ، استفهام (باشد، در اين صورت -171

 بدل از مستثني منه باشد ترجيح دارد.

 است « الناس » بدل از « األشرار » پس  «     ال يعاقبُ اهللُ الناسَ إال األشرارَ »مانند :       

قبل از دخول آن تغيير مي « إال » در استثناء مفرّغ اعراب مستثني بنا بر اقتضاي ما قبل -179

وع باشد ما بعد آن را رفع مي دهيم واگر محتاج به منصوب كند، بنا براين اگر محتاج به مرف

   باشد ما بعد آن راجرّ مي دهيم.   باشد ما بعد آن را نصب مي دهيم و اگر محتاج به مجرور

مرفوع مي پس فاعل نياز داريم پس المجتهد  ما نجح =فعل  «     ما نجحَ إال المجتهدُ» مانند: 

 شود

قام » ) خالي از نفي، نهي، استفهام( قرار نمي گيرد پس نمي گويد  و اين استثناء در كالم موجب

 «إال المجتهدُ

 ولي در اين جمله چون كالم موجب است قاعده باال در آن اجراء نمي شود.

 حكم مجرور شدن مستثني به غير و سوي بخاطر مضاف اليه بودن ، است. -114

 تُفّاحةٍ مستثني به غير =مضاف اليه مجرور «        غيرَ تُفّاحةٍ  ما أكلتْ ثمراً» مانند:           
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اعراب  مي شوند همانطور كه  مستثني به إال اعراب مي شد در همه ي احكام   غير  و سوي  

 غيرَ = مفعول به منصوب  «  ال أقولُ غيرَ الحقِّ »مانند:   طع يا مفرّغ بودن از نظر متصل يا منق

فرض كرد و تمام احكامي كه قبالً براي إال گفته « إال» يعني مي توان قبل از سوي و غير    

شد در اين جا در نظر گرفت و براي غير حركت گذاري و براي سوي همان اعراب را تقديراً در 

 نظر گرفت . 

ب مي شوند اگر خال، عدا ، حاشا بعنوان فعل بكار روند ما بعد آنها بنابر مفعوليت منصو -111

. 

 المريضَ =مفعول به منصوب براي خال«        سجدَ المصلّونَ خال المريضَ » مانند:        

 واگر بعنوان حرف جرّ بكار روند ما بعد آن مجرور مي شود.       

 المريضِ =مجرور به حرف جرّ خال«    وقفَ المصلّونَ حال المريضِ »  مانند :         

ريه قبل از خال و عدا آمده باشد آنها را دو فعل به حساب مي آوريم كه ي مصد« ما»و اگر  

 نون وقايه مي پذيرند . 

 ما= مصدريه    عدا = فعل     نـ  = نون وقايه    ي = ضمير  «   ما عداني » انند :  م       

 (  مجرورات )حرف جرّ( 31) درس 

مضاف قرار گيرد و دوم هر گاه  جرّبعد از حرف اسم در دو جايگاه مجرور مي شود: هرگاه 

 باشد. الیه

 قسم مي باشند،  1حروف جرّ  -082

 آنچه كه بين اسم ظاهر و ضمير مشترك است

  اسم ظاهرو آنچه كه مخصوص 
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 و آنچه كه مخصوص ضمير است .

 حر.ف جرّي كه بين اسم ظاهر و ضمير مشترك است ده مورد است، و آن عبارت از   -111

 «عن، علي، في، الالم، الباء، خال، عدا، حاشامِن، إلي، » 

 مورد مي باشد و آن عبارت است از 1حر.ف جرّي كه مخصوص اسم ظاهر است   -114

 «رُبَّ، منذُ،مذْ،حتي ، الكاف،واو قسم، تاء قسم، كي»  

مي باشد كه ضمير متصل را « لوال » حر.ف جرّي كه مخصوص ضمير است و آن  - 115

 متعلقي براي آن نيست.مجرور مي كند و 

حروف جرّ متعلق به فعل و مشتقات آن هستند و اگر داللت بر وجود كند حذف آن  -116

 واجب است.  

 «يعني     القمر موجودٌ في كبد السماءِ «   القمرُ في كبدِ السماءِ »مانند:              

 اضافه       37درس 

در « كتاب التلميذِ » به اسم ديگر، مانند:  اضافه عبارت است از نسبت دادن يك اسم  -117

 اين مثال كتاب را به تلميذ نسبت داديم و اسم اول مضاف واسم دوم مضاف اليه ناميده مي شود.

و « نون جمع» و « نون مثني» و « تنوين» و« ال»حكم مضاف اين است كه خالي از  -111

 آنچه كه ملحق به اين دو است ، باشد. 

و اسم مضاف ) بائعو ( طبق آنچه كه اقتضا ي جمله است اعراب «    بائعو األزهار »مانند:       

 مي گيردوحكم مضاف اليه اين است كه در هر حالي مجرور است .

اضافه دو نوع است :   معنوي كه محضه ناميده مي شود و لفظي  كه غير محضه ناميده   -119

 مي شود.
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اسم ديگر بر اساس معناي حرف ت است از نسبت دادن اسمي به اضافي معنوي عبار -194

 «يعني ألخيك « كتاب أخيك» مانند :    جرّ،       

 و اضافي لفظي عبارت است از اضافه كردن صفت به موصوفش،

 يعني خفيفٌ ظِلُّهُ.«  الخفيف الظّلِّ » مانند:              

 

» است ، هرگاه كه مضاف اليه معرفه باشد. اضافه معنوي مفيد تعريف ) معرفه كردن( -191

كتاب معرفه شد بخاطر اينكه براي اخيك بود. ) چون أخي معرفه به ضمير است « كتاب أخيك

 ) 

پس آن مخصوص تر از « أخو سفرٍ » و اگر مضاف اليه نكره باشد مفيد تخصيص است ، مانند:  

 عنوي به آن گفته مي شود .سخن تواست ) يعني أخٌ( وچون معني حرف جرّ دارد اضافي م

 

ن كننده ي است هر گاه كه مضاف اليه بيا« من»اضافه معنوي به معناي حرف جرّ   -191

 « من ذهبٍ» يعني  « خاتم ذهبٍ» مانند:   جنس مضاف باشد          

 

اضافه لفظي فايده تخفيف براي مضاف دارد چنانچه از نتوين و آنچه شبيه به ان است بي  -191

و تخفيف وابسته به « آكلٌ الثمرَ»بجاي  « آكلُ الثمرِ» مي كند همانطور كه سخن تو است : نياز 

 لفظ است و به خاطر همين لفظيه به آن گفته مي شود.
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 اسمائي كه به جز حالت اضافه اصالً نمي آيد

ونكه آنها به خودي چاسمائي يافت مي شوند كه به جز حالت اضافه اصالً نمي آيند  -194

خود معناي كاملي ندارند و ناقص هستند پس واجب است كه به اسم ديگري اضافه شوند تا 

 معناي كاملي پيدا كنند.

 

  

 

 

 

) در اين اسمها( جايز است در نيّت اضافه شوند پس  « كلّ ، بعض، جميع،مع،أيّ»    -195 

« جميعاّجاءُوا » مضاف اليه حذف مي شوند و به صورت تنوين دار اعراب مي شوند .مانند: 

)بعضي از آنها با بعضي « بعضهم مع بعض» يعني «  معاًذهبوا » همه ي آنها و « ) جميعهم»يعني 

 ديگر( 

خلف، أمام ، فوق، تحت، يمين، و » چنين جهت هاي ششگانه و آن عبارت است از هم -196

هر گاه مضاف «  دون، قبل ،بعد» وآنچه كه مانند اينها در مورد آنها اجرا مي شود مانند:« شِمال

 كه: استاليه شان حذف شود جايز 

     بصورت تنوين دار بكار برده شوند مانند بقيه اسم هاي نكره ي معرب 

 «  كنتُ قبالً جاهالً» مانند:        

 

كلّ ، بعض، جميع، مثل، » ئدة: اسمائي كه به جز حالت اضافه نمي آيند عبارت است ازفا

عاذ، مع، سائر، شبه، غير، سوي، كال، كلتا، نحو، قُبالة، حذاء، ازاء ، تجاه،تلقاء، سبحانَ، م

لَعَمرُ)في القَسم(، ذو، ذات، اُولو) جمع ذو(، اُوالت) جمع ذات من غير لفظها(، بين، لدي، 

» .هر اسمي كه بعد از آنها واقع  شود مجرور مي شوند مانند:« لدُن، عند، وحدَ، وَسَط ،أيّ

 الي آخر...« بعض الشجرِ» و « كل الناسِ

 



58 
 

   :جاء  قبلُ يا  مِن قبلُ » اينكه مبني بر ضم شوند   مانند» 

   . و اينكه بصورت غير تنوين دار بيايند گويا كه مضاف اليه ذكر شده 

 «                  قبلَه » يعني « قبلَ»يا « من قبلِه» يعني « جئتُ من قبلِ» مانند:           

 آنچه كه به جمله اضافه مي شود

» بعضي از ظرفها به جمله ي خبريه كه به مصدرش تأويل شده، اضافه مي شوند مانند:  -197

 «. يومَ زيارة األعيان له» يعني « زرتُ صديقُك يومَ زارهُ األعيانُ 

ا، حيثُ، إذ، لمّ» ـ ظروفي كه اضافه كردنشان به جمله ي خبريه واجب است عبارتند از : 191

 « إلينا بيعُ متفجرةٌ  حيثُنزلتُ » مانند: در حالي كه مبني شدنش واجب است.    «إذا

 مُذ و مُنذُ: -199

 ) رَحَلَ يك جمليه ي فعليه است( ما رأيتُهُ مُذ رَحَلَ» انند: مگاهي به جمله اضافه مي شوند،

 يومين يك اسم است( «      )ما رأيتُهُ منذ يومَين» گاهي به مفرد) به يك اسم( ، مانند: 

است كه به جمله اضافه شوند       جايز « حينَ و يوم» ظرفهاي زمان مبهم متصرف هم مانند  -144

 «  جئتُ حينَ انقطعَ المطرُ» مانند:

 

 

 

 

   

 

 

فائدة: آنچه كه به جمله اضافه مي شوند جايز است كه بصورت اسم معرب ويا بصورت اسم مبني اعراب 

بگيرد  واختيار است كه بصورت اسم مبني باشد هر گاه به جمله ي فعليه اي كه با كلمه ي مبني شروع شده 

   )عاتبتُ فعل ماضي ومبني است( «عاتبتُ المشيبَحينَ علي » مانند:  باشد. 

                                                                                                           مبني برفتح                   

واينكه معرب  مي شود هر گاه به جمله اي كه با يك فعل معرب شروع شده باشد يعني جمله ي بعدي آن  

يك كلمه معرب شروع شود در اين صورت خود اين كلمات معرب هستند  چه فعليه باشد چه اسميه .)اگربا

 «يُعاتبُ المشيبُ حينِ علي» و طبق شرايط جمله اعراب مي گيرند (.  مانند: 

 مجرور به حرف جر                                                 
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 لفظياضافه ی 

 اضافه ي لفظي مي باشد هر گاه اولي صفتي و دومي معمولي براي آن صفت باشد، -141

 ؛«بايعُ الخبز» مانند اضافه شدن اسم فاعل به مفعولش مانند:

 ؛«محمودُ السيرة» و اضافه شدن اسم مفعول به نايب فاعلش مانند: 

 «.الكريم األصل»  و اضافه شدن صفت مشبهه  به فاعلش مانند: 

 

 

 

 

المالكُ » برمضاف ممنوع است پس گفته نميشود« ال»دراضافه ي معنوي داخل شدن -141

فه ي لفظي) داخل شدن ال بر مضاف( جايز است به شرط اينكه به و اما در اضا«.البستانِ

أنتَ » مضاف اليه و يا آنچه كه مضاف اليه به آن اضافه شده هم وجود داشته باشد ؛ مانند: 

 «القلبِ الطاهرُ

 مضاف                                         

                          

 

                                                                                  

 

 «.حصدنا قمحَ و شعيرَ األرضِ«. حصدنا قمحَ و شعيرَ األرضِ«. عيرَ األرضِحصدنا قمحَ و ش

 

 

فائدة:در اسم فاعل واسم مفعول شرط است كه به معني حال يا مستقبل باشند چون اين 

 « ضاربُ زيدٍ أمس»دو هر گاه به معني ماضي باشند اضافه ي معنوي مي شوند؛ مانند: 

فايده:حذف مضاف اليه مفرد جايز است هر گاه دليل بعد از آن ، بر آن هم داللت 

دوم بر مضاف اولي هم داللت نمايد(و مضاف بر اعراب خود نمايد) يعني مضاف اليه 

كه در واقع به «.حصدنا قمحَ و شعيرَ األرضِ» باقي بماند و تنوينش حذف شود، مانند: 

األرضِ اولي حذف شده «.)حصدنا قمحَ األرضِ و شعيرَاألرضِ»اين صورت بوده است:

كه اولي به اسم ظاهر و  چون األرض دومي بر قمح هم داللت مي كند(و بهتر اين است

 «.حصدنا قمحَ األرضِ و شعيرَها»دومي بر ضميرش اضافه شود. مانند: 
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توابع) نعت( 38درس   

 

 

 

 

 نعت عبارت است از تابعي كه بيان كننده ي صفتي است  : -141

  :وبه اين نوع صفت، صفت حقيقي گفته مي « ممرقٌثوبٌ » ازصفات موصوفش ، مانند

 شود.

 :و به آن «أهلُهاالظالمِ ربّنا أخرجنا مِن هذه القريةِ » از صفات متعلق به موصوف، مانند

 نعت سببي گفته مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعراب كلمه بر ما بعدش جاري مي شودپس كلمه ي متأخَر مرفوع مي گردد به علت 

مرفوع بودن كلمه ي متقدِّم ويا منصوب مي شود به علت منصوب بودنش و هم چنين 

 الي آخر.

اسم متأخر تابع واسم متقدم متبوع ناميده مي شود. توابع چهار قسم هستند: نعت، 

 عطف، تأكيدوبدل. 

 بيشتر بدانيم:

مي باشد  واين كلمه موصوف نيست  بلكه  كلمه  أهلُ صفت براي الظالمدر اين مثال 

( در اعراب سه ( كه در اين صورت صفت )الظالم القريةاي است متعلق به موصوف )

گانه ودر معرفه ونكره بودن از ماقبل خود يعني موصوف) القرية(، ودر جنس يعني 

 مذكر و مؤنث بودن از مابعدش يعني متعلق موصوف ، تبعيّت مي كند در تعداد هم

 هميشه مفرد است.

الظالمِ مجرور و معرفه است چون القريةِ )موصوف (مجرورومعرفه است در مثال مذكور:

وهمچنين مذكر است چون أهل )متعلق موصوف( مذكر است و از نظر تعداد دائماً مفرد 

 است.
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 مؤوّل به مشتق   نعت دو قسم است: مشتق و -144

 نوع مي باشد: 4نعت مشتق  -145

  :فاضلٌرجلٌ » اسم فاعل، مانند» 

  :المشهودُاليومُ » اسم مفعول ، مانند» 

  :وجهُهحسنٌ رجلٌ » صفت مشبهه، مانند» 

  :األقومُ الطريقُ» اسم تفضيل، مانند» 

 نوع است: 4 )يعني نعتي كه معناي مشتق مي دهد(نعت مؤوّل به مشتق -146

 )اسم اشاره ي غير مكاني) يعني منظور از اين اسم اشاره، مكان نباشد 

 يعني آنچه به آن اشاره شده.«هذادقتُ الفتي صا» مانند:    

  يعني مؤمنون« آمنوا الذينياأيُّها » باشد، مانند: « ال»اسم موصولي كه همراه 

  :يعني معدودهاي اين عدد« ثالثةًرأيتُ رجاالً » عدد، مانند 

  :يعني منسوب به لبنان« لبنانيٌهذا رجلٌ » اسم منسوب اليه، مانند 

عليٌ » ايضاح) روشن كردن( است،مانند: معرفه فائدة: فايده ي نعت يا صفت در اسم هاي 

روشن تر است تا فقط  «عليِ فقیه»يعني اگربگويي « ) عليٌ»واضح تر است از « فقيهٌ

 علي(بگويي 

كه خاص « رجلٌ شاعرٌ» تخصيص است؛ مانند: نكرهو فايده ي نعت يا صفت در اسم هاي 

 تنها «رجلٌ »تر است از 
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يك به ًّت مي كند و نعت يا صفتي حقيقي از لحاظ لفظ و معني از ماقبل خود تبعي -147

.   دهدرفع مي  ،درمفرد ومثني وجمع ومذكر ومؤنث ومعرفه ونكره،  مطابق با موصوف ،يضمير

 « مريمُ الطاهرةُ»مانند:  

يعني در ريمُ( مرفوع شده است.يعني در نعت) الطاهرةُ( ضميري وجود) هي مستتر( دارد كه مطابق موصوف ) م

مؤنث كند والطاهرة در مفرد و مي مريممستتر در الطاهرة است كه الطاهرة را وادار به تبعيت از « هي » واقع 

 ومعرفه از موصوف خود) مريم( تبعيت كرده است .

 

 

 

 

  نعت سببي :  -141

  از در اعراب ومعرفه ونكره بودنفقط باشد  منعوتضمير  خالي ازهرگاه نعت سببي 

؛ و در مذكر و مؤنث بودن تابع ما بعدش مي تبعيّت مي كند نه چيز ديگرماقبل خود 

 شود و هميشه از نظر تعداد مفرد است، 

 «.أزهارُهُ منورةٌ بستانٌ» مانند:       

   سببيمنعوت    نعت              

 مثالهاي ديگري از نعت سببي خالي از ضمير:   

 إمرأةٌ عالمةٌ اُمُّها     مُّهرجلٌ عالمةٌ اُ بوهااِمرأةٌ عالمٌ أ     بوهرجلٌ عالمٌ أ

 إمرأتانِ عالمةٌ اُمُّهما رجالنِ عالمةٌ اُمُّهما بوهمااِمرأتانِ عالمٌ أ بوهمارجالنِ عالمٌ أ

 نساءٌ عالمةٌ اُمُّهُنَّ رجالٌ عالمةٌ اُمُّهم بوهُنَّنساءٌ عالمٌ أ بوهمرجالٌ عالمٌ أ

فائده: اگر موصوف جمع غير عاقل باشد نعت )صفت(به صورت مفرد مؤنث مي آيد، 

 ؛ وجايز است صفتش به صورت جمع مؤنث سالم هم بيايد .«أيّاماً معدودةً» مانند: 

 «أيّاماً معدوداتٍ»    
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  ؛ در  منعوت باشد( ) يعني نعت حاوي ضميرمنعوت رفع بدهدضمير  بهاما هرگاه نعت

بستانٌ جميلٌ »اين حالت قوانين نعت حقيقي در مورد آن اجرا مي شود، مانند: 

 «األزهارِ

 مثالهاي ديگر:

 مرأةٌ عالمةُ األبِاِ بِرجلٌ عالمُ األ

 مرأتانِ عالمتا األبِاِ بِرجالنِ عالما األ

 عالماتُ األبِ نساءٌ بِرجالٌ عالمو األ

 

 بيشتر بدانيم :

 اعتبار معنايش به دو قسم تقسيم مي شود: نعت به

 نعت حقيقي: آنچه كه بر معنايي در خود منعوت اصلي يا در آنچه كه به منزله ي منعوت استالف ( 

 داللت مي كند.

اصلي ويا منقول است كه به منعوت باز مي  حقيقي اين است كه مشتمل بر ضمير مستتر عالمت نعت

  گردد.

مي « رجلٌ» نعت حقيقي است و منعوتش اصلي و كلمه« عالمٌ« : »مٌرجلٌ عالِ» :  در عبارت 1مثال 

م بودن معنايي را در خود منعوت اصلي مستقيماً تائيد ميكند ) كه همان عالِ« عالمٌ» باشد ،  واين نعت

 باز مي گردد.« رجلٌ» مستتر) هو ( است كه به منعوت  است( ومشتمل برضمير

» نعت حقيقي ومنعوت آن « فصيحٍ» كلمه  « اللسانِ فصيحٍ إلي خطيبٍ استمعتُ» : در عبارت1مثال 

مي باشد ولي اين منعوت اصلي نيست بلكه به منزله اصلي و در حكم آن است چرا كه « خطيبٍ

يعني فصيح بودن صفتي براي  «استمعتُ إلي خطیبٍ فصیحٍ لسانُه» جمله در اصل اين چنين بوده است

جمله تغييري جاري شده كه باعث شده ضمير بارز ) ـه( جايگاهش  لسان است نه خطيب؛ ولي در

 ، كه به اين ضمير مستتر قرار گيرد« فصيح» را رها كرده و به صورت ضمير مستتر) هو( در  نعت 
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» جديد نعت داللت بر معنايي در منعوت و به سبب انتقال اين ضمير به مكان  منقول مي گويند

كرد كه با منعوت ارتباط « لسان» اللت برمعنايي درچيز ديگري مي كند بعد از اينكه د«خطيب 

پس در جمله ي اخير لسانُ فاعلي براي فصيح شمرده مي شود ؛ و در اين حالت گفته مي  داشت 

يعني اسم ظاهر  «لسان» شود كه منعوت ) خطيب ( اصلي نيست بلكه به منزله منعوت است وكلمه 

 .مي باشد مضاف اليهبنا بر مجرور بودن بعد از نعت 

نعت سببي داللت مي كند بر معنايي درشيء كه بعد از آن قرار دارد ،اين شيء ب ( نعت سببي :  

 . ارتباطي با منعوت دارد

عالمت نعت سببي اين است كه بعد از آن  غالباً اسم ظاهري قرار مي گيرد كه بوسيله نعت سببي 

بين اين ضميرو پيوستگي به منعوت باز مي گردد ووشامل ضميري است كه مستقيماً  مي شودمرفوع 

 وجود دارد. جاري شده،اسم ظاهركه معناي نعت بر آن 

اسم ظاهر بعد از آن « غرفُه» نعت سببي است و« نظيفةٌ» در اين مثال« غرفُه  نظیفهٌهذا بيتٌ »مثال :  

باز مي  «بيت»مي باشدكه چون فاعل نظيف است مرفوع شده وشامل ضمير) ـه(است كه مستقيماً به 

 دارد. وجود  پيوستگي «غرف» بعد از نعت وبين اين ضمير و اسم ظاهرِگردد 

 441،441،451صفحات: ،  1عباس حسن ؛ جلد  النحو الوافي، 

 

 

جمله، صفت واقع نمي شود مگر هر گاه جمله ي خبريه يا مانند آن باشد و جز اسم  -149

نكره بوسيله ي آن وصف نمي شود بنا به تأويل آن به نكره، ) يعني موصوفِ جمله ي خبريه 

يعني « ركضُجاء ولدٌ ي» فقط اسم نكره مي شود چون جمله ،تأويل به نكره مي گردد.( مانند: 

 «راكضاً»
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 )تأكید(  39درس 

هم گفته مي شود، عبارت است از هرتابعي است كه براي بيان « تأكيد»تؤكيد كه به آن  – 114

 تأكيد امر متبوعش ذكر شود و آن دو نوع است لفظي و معنوي.

مترادفش.  تأكيد لفظي عبارت است از تكرار لفظ تأكيد شده) مؤكَّد( با خود لفظ يا با -111

واين در اسم وضمير و فعل وحرف جوابي)يعني حروفي كه بوسيله ي آن جواب داده مي شود 

نَعَم »و« هو هو فامسكوه» و« سَقَطَت سَقَطَت بابلُ» مانند: نَعَم( و جمله واقع مي شود،مانند: 

 «نَعَم

 

 

 

 تأكيد معنوي عبارتست از آنچه: -111

 يعني در اين جمله نفسه « . ) جاء التلميذُ نفسُه» مانند:  رفع توهّم مضاف به مؤكّد را مي كند

تأكيدي است براي دانش آموزكه نسبت آمدن را براي خود دانش آموز ثابت مي كند و آنرا از 

قرار گيرد،حال واقع مي  )خالص(اگر جمله ي خبري بعداز معرفه محضه -1:  دو فايده

 «راكضاً» يعني « جاء الولدُ يركضُ» مانند:               شود؛

يعني « شاهدٌ عدلٌ» بسيار اتّفاق مي افتد كه مصدر ، نعت قرار گيرد مانند:  -1

 هميشه مفرد و مذكر است.كه در اين حال « عادلٌ»

باشد چه فائده:هر ضمير متصلي با ضمير منفصل مرفوعي مؤكَّد مي شود چه مرفوع 

 «هو هِمررتُ ب»و « أنتَكَ رأيت» و« أنا تُقم» منصوب يا مجرور، مانند: 
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مضاف فرضي )غيردانش آموز( كه ممكن است دوست دانش آموز يا پدرش باشد را نفي مي 

 لكه خود دانش آموز آمد( . كنديعني دوست يا پدر دانش آموز مد نظر نيست ب

)همه ي قوم آمدند به «. جاء القومِ كلُّهم» يا رفع توهّمِ عدم اراده ي شمول را مي نمايد، مانند:

مؤكد مي آيد « كلُّهم»اين معنا كه اگر احتمال مي رفت كه بعضي از قوم آمده باشند وقتي كه 

رساند يعني بعضي از قوم نه،  بلكه  اين توهم را بر طرف مي نمايد و اراده ي همه ي قوم را مي

 همه ي قوم آمدند.

 تأكيد معنوي دو نوع است: -111

  عين»و « نفس» تأكيد نسبت و الفاظ آن، عبارت از» 

  كِال، كِلتا، كُلّ، جميع» و تأكيد شمول و الفاظ آن عبارت از» 

ي شوند كه مفرد و مثني وجمع را مؤكد مي كنند وبه ضميري اضافه م« عين»و « نفس» -114

جاءَت المرأةُ » آن ضميربا مؤكَّد در افراد و مذكر بودن و فروع آن دو مطابقت مي كند، مانند: 

 «جاءَ بنفسِهِ» ومجرور شدن آن دو به باء زائده جايز است، مانند: «. عينُها

 

 

مؤنث مثني را تأكيد مي كنند وناچار از اضافه كردن آنها به « كِلتا»مذكر مثني و « كِال» -115

رأيتُ » و « سافر أخواكَ كِالهما» ضميري هستيم كه در تثنيه بودن با مؤكَّد مطابقت كند.مانند: 

 «أختَيكَ كِلتَيهما

 

 جمع بسته مي شوند.« أنفس وأعين» در تأكيد مثني و جمع به « نفس وعين» فائده:   
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  و در « الف»و اگر به ضمير اضافه شوند اعراب مثني را مي پذيرند يعني در حالت رفع

 « .رأيت الرجلين كليهما» مي گيرند ومانند: « ي»حالت نصب و جرّ

تأكيد مي كنند كه وقوع عمل بر بعضي از آنها هم ممكن چيزهايي را « كل وجميع»  -116

 يعني همه ي قوم آمدند نه بعضي از آنها .« آمَنَ القومُ كلُّهم» باشد ، مانند: 

 ) بدل( 41درس 

يا « جاءَ أبوكَ شعيدٌ» بدل عبارت است از تابعي كه متبوعش خود آن باشد، مانند:  -117

يا بعضي يا قسمتي از وابسته هاي آن باشد ، « قلبُهُطابَ أخوك »جزئي از آن باشد، مانند: 

 «أعجبني البدرُ بهاؤُهُ» مانند: 

  ناميده مي شود.« مبدلٌ منه» ومتبوع« بدل» در اين صورت تابع 

 

 

 

 

بدل جز در اعراب از مبدل منه تبعيّت نمي كند؛ودر غير اين) اعراب( مي تواند با ان  -111

 اختالف داشته باشد.

 
 

به حالت خود باقي مي ماند  به اسم ظاهر اضافه شوند الف آنها« كِال وكِلتا»فائده: هر گاه 

 « جاءَ كِال الرجلينِ» و اعراب آنها  نقديري مي شود، مانند: 

بدل إشتمال است زيرا « بهاؤه»بدلِ بعض از كلّ و« قلبه»بدلِ كل از كل و « سعيدٌ» فائده: 

 ماه كامل( است.« ) بدر» مشتمالت )روشني( از وابسته هاو « بهاء» 
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 ) عطف( 40درس 

 عطف دو نوع است: عطف بيان و عطف نسق -119

هذا » عطف بيان عبارتست از تابع جامدي كه مشهور تر از متبوع خود است؛ مانند:  -114

 و مشهور تر از آن است .« صاحبك» عطف بيان است براي « سعيد» كه « صاحبُك سعيدٌ

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

فائده:جايز است بدل و مبدل منه هر دو معرفه يا هر دو نكره باشند و مي تواند يكي از 

هر دو اسم ظاهر  يا هر دو ضمير يا هر دو فعل يا آنها معرفه و ديگري نكره باشد يا 

هر دو جمله باشند؛وهر چه در اسمها از انواع بدل مي تواند واقع شود ، در افعال و 

« تسجُد» فـ « إن تصلّ تسجد هلل يرحَمك»جمله ها هم مي تواند واقع شود. مانند: 

 ست .قسمتي از نماز ا« سجود» است زيرا « تصل» بدل بعض از كل براي 

 

واضح مي كند اگرمتبوعش معرفه باشد همانطور كه ديدي، را عطف بيان متبوعش  -1دو فائده:

« جُبَّةً» پس « لبستُ ثوباً جُبَّةً» مانند:  واگر )متبوعش ( نكره باشد آن را مخصوص مي نمايد؛

 اخص از ثوب است.

هر چه جايز است كه عطف بيان باشد جايز است كه بدلِ كل از كل باشدو در اين صورت  -1

ين ديگري كنيم يا از يكي مستغني باشيم )يعني بتواني حذف صحيح است كه يكي را جانش

» يعني « هذا سعيدٌ» جايز است كه بگوئي «هذا صاحبك سعيدٌ » كني(، بنابراين در جمله 

مستغني شده « سعيد» واز « هذا صاحبك» را گرفته، و اگربگويي« صاحبك» جاي « سعيد

 نباشد آن را عطف بيان مي گويي. باشي) اين در حالت بدلي است (و اگر اين كار درست 
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 احكام عطف بيان با متبوعش مانند احكام نعت حقيقي با منعوتش است.  -111

عطف نسق عبارت است از تابعي كه با متبوعش بوسيله يكي از حروف عطف پيوند -111

 دارد.واين مشاركت يا: 

  :حَقلِنا تينٌ و زيتونٌفي » در لفظ  يعني اعراب و معني هر دو است مانند» 

  :في حَقلِنا تينٌ ال زيتونٌ» يا فقط در لفظ است مانند» 

  :أبو التلميذِ و أُمُّه» و در غير اين مورد اختالف آن دو جايز است، مانند.» 

 
 
 

 

 

 

111 

 

 

تكلَّم و » عطف ميان دو فعل كه در صيغه متّفق باشند بخاطر مناسبت جايز است، مانند:  -111

 «.قُم فأنذر» و« يُحيي ويُميت» و« أجاد

 ه هر دو در خبري بودن مانند: بين دو جمله عطف صورت مي گيرد در صورتي ك -114

 متّفق باشند.«. شربوا وال تُسرفواكُلوا وا» يا انشائي بودن؛ مانند: «.تربتِ الساعةُ وانشقَّ القمرُاق» 

به ضمير مرفوع متصل چه بارز باشد و چه مستترچيزي عطف نمي شود  -1دوفائده: 

يا بعد « قمتُ أنا و أخوك « ؤ كد شده باشد ، مانند: مگر اينكه با ضمير مرفوع منفصل م

سافرتُ اليومَ و » از آنكه بين معطوف و معطوف عليه فاصله اي آمده باشد، مانند: 

اما ضمير متصل منصوب و ضمير منفصل بدون اين شرط به آن عطف مي شود « . الخادمُ

 « .رأيتكَ و أباكَ» ، مانند: 

رار عامل جر واجب است چه حرف، چه اسم اگر بر ضمير مجرور عطف شودتك -1

 باشد؛اگر چه

 «وفي حديثِه هرغبت في» فاصله اي ميان آنها باشد، مانند: 
 معطوف عليه                                            
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 استفاده:مطالعه و موردو منابع مراجع 

 محمد حسين رحيمي معلم رشيد الشرتوتي،  تلخيص وتنقيح:ربية ،  مبادي الع -1

محمد رضا -قاسم بستانياميل بديع يعقوب ، مترجم :، موسوعة النحوو الصرف و اإلعراب  -1

 يوسفي

 : محمد جواد شريعتمعلم رشيد الشرتوتي، مترجممبادي العربية ،   -1

 جلد 4، حسن عباس ، الوافي النحوكتاب  -4

 في القواعد اللغة العربية  للمرحلةاإلبتدائية، علي الجارم و مصطفي أمين كتاب النحو الواضح -5




	image280
	image283
	image284
	صفحه عنوان و مقدمه. فهرست
	محتوی اصلی کتاب

	image285

