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گیریزبانو گامدرفهمقرآنوسّنت،فرا بیشکابتداییترینوالبتهمهمترینواساسیترین

کرم6 کهخداوندقرآنرابهزبانعربینازلفرمودهاستوپیامبرا ادبیاتعرباستچرا

وامامانهدایت:همگیدرسرزمینیعربیمیزیستندوبالطبعمخاطبانشانعربزبان

بودهاند،پسمیتوانزبانعربیرازباناسالموزبانقرآننامید.
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کردهاند،لکنهمهیاینویژگیهادرزبانولغتعربموجوداستوالبتهبانزولقرآن معنا

گردیدوتحّولیشگرفدرآنبوجودآمدوزبانعربیرابهزبان کریمغنایاینزبانهمبیشتر

کرد. کاملترتبدیل برترو

کتاب»جامعالمقدمات« کارآموزشخودرابا طالبعلومدینیومدارسعلمیهحوزویازدیرباز

کتابانصافًاویژگیهایمنحصربهفردیداردلکنباوجودهمهیمحاسن آغازمیکردند.این

کهازمقطع کهبدونپیشینهی»نحوی«مانندفرزندانی ونقاطقّوتبرایطالبوعلمپژوهانی

نحوی کتاب یک فاقد کنند استفاده مجموعه این از بخواهند میشوند، حوزه وارد سیکل

فارسیومقدماتیاست.

و حوزه در عرب ادبیات استادان و نویسندگان و محققان و فضالء نقیصه، این رفع برای

کهشکراهَّللمساعیهم؛لکنماضمن کردهاند زیادیتالشهایفراوانی دانشگاهطیسالیان

نوجوانانی برایمقطعسّنی بتواند که فارسی کتابی کتبموجودنحوی،جایخالی بررسی



کهدروسعربیدبیرستانراطینکردهاندمفیدباشد،مشاهدهشد.ازاینروباطرحمسئله

آقای المسلمین و االسالم گرامیجنابحجت محقق و مدرس ارجمندمان، و عزیز برادر به

کنونبعدازیکدوره کها گردید کتابآغاز کارتألیفاین سیدرضاموسویرادوپذیرشایشان

چاپواجرایآزمایشیدرمدرسهعلمیهدارالسالموبازبینیتوسطاستادانمجّربحوزهبه

ح مسائل اساسی علم نحو،کاربردی  زیورطبعآراستهمیگردد. روانی متن،جامعیت در طر

کتاب،در برداشتن مثال های قرآنی و روایىو ارائه   شکل آموزشی  بودن مطالب و دروس،

موضوع برای تحقیق و پژوهش علم پژوهانگرامیازمهمترینویژگیهایاینتحقیقاست.

کمککاران ازخداوندعلّیاعالعاجزانهمیخواهیمایناقدامراازنویسندهیمحترموهمهی

ایناثر،بپذیردوآنرابرایفرزندانعزیزاسالموهمهیطالبعلومومعارفوحیانیواسالمی

پرسودقراردهد.

          حسین اسکندری  
تهران مدرسه علمیه دارالسالم

          مردادماه 1394
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الف( تعریف علم نحو
کلماتوطریقهیترکیبوارتباطآنهابایکدیگر کهبهسببدانستنآنها،حاالتآخِر قواعدیاست

دانستهمیشود.
کلماِتعربهنگامترکیبآنهابایکدیگرسخنمی کهازحاالتآخِر بهعبارتدیگرعلمنحوعلمیاست

    کلماتوجملههارابهمامیآموزد. گویدوراهوروشترکیب
َ

   الانسان
ُ

   اهلل
َ

ق
َ
ل

َ
مانند:خ   

فعلفاعلومرفوعمفعوٌلبهومنصوب  

ب( موضوع علم نحو
کهدرآنعلمدربارۀآنبحثمیشود،برایمثالموضوععلمریاضی، موضوعهرعلمی،آنچیزیاست
عدد،موضوععلمتاریخ،سرگذشتپیشینیان،موضوِععلِمطب،بدنانساناستبنابراینموضوِع

کهدرآنعلم،ازابتداتاانتهادربارۀآنبحثمیشود. هرعلمیچیزیاست
موضوععلمنحو،»کلمه«و»جمله)کالم(«است.

درس اول

مقدمه
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  آشنایی با تعریف علم نحو

ع علم نحو  گیری موضو   فرا

  آشنایی با مؤلف علم نحو

  آشنایی با فوائد علم نحو 

گیری علم نحو   هدف از فرا
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گذار علم نحودر ج( بنیان 

گذارعلمنحوامیرالمؤمنینحضرتعلیبنابیطالب7میباشد. مؤّلفوبنیان
کهشخصیمشغوِلخواندنقرآناستوآیۀ روزیابواألسوددئلی)ازاصحابامیرالمؤمنین7(شنید
 بریٌء من المشرکین َو رسوِله«یعنیهماناخداوند

َ
 اهلل

َّ
ن

َ
سّومسورهتوبهرابهاشتباهچنینمیخواند:»ا

ازمشرکینورسولشبیزاراست)العیاذباهَّلل(یعنیبهجای»رسوُله«اشتباهًا»رسولِه«خواند،اینامر
کهزبانوحیاستدرآستانۀضعفدید،بههمیندلیل سببنگرانیابواألسودشدزیرازبانعربیرا
بهمحضرامیرالمؤمنینحضرتعلی7شرفیابشدوآنچهرادیدهوشنیدهبود،بازگفتوحضرت
بیان ابواألسود برای را نحو از قواعدی و کردند راصادر نحو علم گذاری پایه علیهالسالمدستور علی
گمارد.ازآنپسابواألسودیافتههاینحویخودرابرایأمیرالمؤمنین نمودتاویبرتکمیِلآنهّمت
کردند،بههمیندلیل، لزوماصالحاتیاعمالمی علیهالسالمعرضهمیداشتوحضرتدرصورت

نحوّیونامیرالمؤمنینعلی7رامؤسسعلمنحومیدانند.

گفتارونوشتار 1(حفظزبانازخطایدر  
د( فایده علم نحو

کالمیانوشتاِرعربی 2(فهمصحیحمعنای  


1(صحیحخوانی    
کلماتوجملهها گیری علم نحو2(قدرتیافتنبرترکیِب و( غرض و هدف از فرا

3(درکمطلب    

کریم)کالمخداوندمتعال(،سخنانو مقصودازدرکمطلب،فهمصحیح،دقیقوعمیقآیاتقرآن
گفتارونوشتاِرعربیمیباشد. روایاتپیامبروائّمهمعصومین:و

الّنحوعلمبقوانینألفاظالعربمنحیثاالعرابوالبناءوفائدتهحفظالّلسانعنالخطأفیالمقال
وموضوعهالکلمةوالکالم.

)کتاب الصمدّیه(

متن ادبی

12



ــه
ـــــــ

دمـ
ـــــــ

ــقـ
ـــــــ

مـــ
ول

س ا
در

آشنایی با تاریخ ادبیات عرب و مکتب های ادبی

روش تحصیل ادبیات عرب در حوزه )صفایی بوشهری(

کنید. کرده، موضوع و فایده آن را بیان  1( علم نحو را تعریف 

کنید. گیری علم نحو را بیان  2( غرض و هدف از فرا

کسی می باشد. 3(  مؤّلف و بنیان گذار علم نحو چه 

موضوع پیشنهادی برای تحقیق و پژوهش

منابع تحقیق

پرسش

13
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درس دوم

کلمه و جمله
کلمه الف( 

کاِتب، کهازحروفالفباتشکیلشدهاستوداللتبریکمعناییدارد.مانند:ِعلم، کلمهلفظیاست
َکَتَب،َیکُتُب،ِمن،إلی.

کلمه ب( اقسام 
1(اسم:

گانه)گذشته، کندوباهیچیکاززمانهایسه کهبهتنهاییبرمعناییداللتمی کلمهایاست 
حالوآینده(همراهنیست.مانند:علی،شَجر،ِعلم.

2(فعل:
گانه)گذشته،حالو کندوبایکیاززمانهایسه کهبهتنهاییبرمعناییداللتمی کلمهایاست 

کُتب َکَتَب،َیکُتُب،ُا آینده(همراهاستمانند:
3(حرف:

کلماتدیگرمعنامیدهدمانند: کمک کندوبه کهبهتنهاییبرمعناییداللتنمی کلمهایاست 
کهبهتنهاییمعنایمستقلنداردودرجملهمعنایشروشنمیشود؛ ـ« ـِ »بــ

گرفتنمیباشد. کمک کهحرف»باء«بهمعنایاستعانتو مانند:»کتبُتِبالقلم«
15

کلمه   آشنایی با اقسام 

گیری تعریف اسم و فعل و حرف   فرا

  راه تشخیص اسم و فعل و حرف از یکدیگر 

  آشنایی با اقسام جمله
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عالئمونشانههایاسم)راهشناختاسموتمییزدادنآنازفعلوحرف(در

1(آمدن»الفوالم«برسرآنمانند:الّرُجل،الّضارب،المکتوب   
2(آمدن»تنوین«درآخرآنمانند:زیٌد،ِعلمًا،ضاِرٍب   

3(مجرورواقعشدنبوسیلۀحرفَجرمانند:ِبَزیٍد   
   4(مضافواقعشدنمانند:غالُمزیٍد،ُغالُمُه   

مضاف        

5(مضاُفالیهواقعشدن)مجرورواقعشدنبهسبباضافه(:َبیتُه   
مضاٌفالیه         

6(منادیواقعشدنمانند:یافاطمُة   
منادا      

کلمهباهمجمعنمیشوند،درنتیجه»الرجٌل«غلطاست. نکته:»الفوالم«وتنویندریک
عالیمونشانههایفعل»راهشناختفعلوتمییزدادنآنازاسموحرف«

1(آمدن»تاءفاعلی«درآِخرآن،مانند:َضَربَت،َضَربِت،َضَربُت   
َکَتَبْت کن«درآخِرآنمانند: 2(آمدن»تاءتأنیثسا   

کیدخفیفهیاثقیله«درآخِرآنمانند:ِاضِرَبْن،ِاضِرَبّنَ 3(آمدن»نونتأ   
الة 4(آمدن»قد«برسرآنمانند:قدٰقاَمِتالّصَ   

نداشــت،حــرف نیــز معنــایمســتقلی و نداشــت را فعــل و اســم عالئــم لفظــی گــر ا حــرف: عالمــت 
إلٰی-ِمن-َعلــٰی ماننــد: باشــد؛ مــی

ب( جمله
کتبُتبالقلم کلمهتشکیلشدهباشدمانند:زیٌدقائٌم،قاَمزیٌد، کهازچند جملهلفظیاست

اقسام جمله:
ــرجملــهای ــااســمآغــازمــیشــودوبــهعبــارتدقیــقت کــهدرأصــلب 1(جملــهاســمیه:جملــهایاســت

کــهاولیــنرکــنآناســماســت؛ماننــد:ســعیٌدقــاَم اســت

کــهدرأصــلبــافعــلآغــازمــیشــودوبــهعبــارتدقیــقتــرجملــهای 2(جملــهفعلیــه:جملــهایاســت
کــهاولیــنرکــنآنفعــلاســت؛ماننــد:قــاَمســعیٌد اســت

عالیم و نشانه های اسم

عالیمونشانههایفعل
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کلمهیبعدازآنحرفمیباشد ک گرجملهایباحرفآغازشود،بهآنحرفاعتنانمیشودومال 1(ا
قائٌم«جملهیاسمیهوجملهی»َقدَصَدَقاهَّلُل«جملهیفعلیهمیباشد. زیداً بنابراینجملهی»ِاّنَ

2(دربارهجمالتاسمّیهوفعلّیهوویژگیهایآنهادرآیندهمطالببیشتریبیانخواهدشد.

کلمةمعناهامستقلمقترنبأحدها کلمةمعناهامستقلغیرمقترنبأحداألزمنةالثالثةوالفعل اإلسم
کلمةمعناهاغیرمستقّلوالمقترنبأحدها. والحرف

)کتابالصمدّیه(

عوامرازیکدیگر تحقیقپیرامونراههایتشخیصفعلهایماضی،مضار

1(جامعالمقّدمات
2(النحوالوافی

کنید. 1(اسموفعلوحرفراتعریف
2(عالیمونشانههایشناختاسمرابنویسید.
3(عالیمونشانههایشناختفعلرابنویسید.

کنید. کداممثالیقرآنیذکر کنیدوبرایهر 4(جملهاسمّیهوفعلّیهراتعریف
کنید. 5(اسموفعلوحرفرادرسورهیمبارکه»حمد«مشخص

متن ادبی

موضوع پیشنهادی برای تحقیق و پژوهش

منابع تحقیق

پرسش

17



ــه
لــــ

مـــــ
جـــــ

هو
مـــــ

لـــــ
کـــــ

وم
سد

در
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1(جامد:زید
2(مشتق:ضارب

1(مذّکر:سعید
2(مؤنث:فاطمة

1(مفرد:زید
2(مثّنی:معّلماِن

موَن سالم:ُمَعّلِ

ُمکّسر:ِرجال

1(عامل:ضارب

2(مهمل)غیرعامل(:زید

1(مقصور:موسی

2(منقوص:القاضی

3(ممدود:زهراء
1(معرفه

2(نکره:رجٌل
1(ماضی:َضَرَب

ع:َیضِرُب 2(مضار
3(أمر:ِاْضِرب

1(الزم:َذَهَبزیٌد
2(متعّدی:َضرَبزیٌدبکرًا

1(معلوم:َضَرَب

2(مجهول:ُضِرَب

1(تاٌم:َذَهَبزیٌد

کانزیٌدقائمًا 2(ناقص:

1(فعلماضی:َضَرَب
2(فعلأمر:ِاضِرب

ع:َیضِربَن-تضربن 3(صیغهی6و12فعلمضار

1(عامل:حروفجاّره

2(مهمل)غیرعامل(:حروفاستفهام

عبهجزصیغه6و12؛َیضِرُب 1(معرب:فعلمضار

2(مبنی:

پذیرشتغییراعرابی

فعلازجهت

اســم

کـلـمـه

حرف،ازجهتتواناییاثرگذاریاعرابی

نیازبهاسموخبروعدمنیاز

آوردنفاعلوحذفآن

کردندرمفعولبه عمل

زماِنوقوع

معّینبودنوغیرمعّینبودنمعنا

چگونگیحرِفآخر

رساندنمعنایتصغیروغیر

پذیرشتغییراتاعرابی

تعدادافراد

جنسّیت

کیفیتوضع

کلمات تواناییاثرگذاریاعرابیدر

1(معرب:رجل

2(مبنی:ُهَو
1(مصّغر:ُرَجیل
2(مکّبر:َرُجل

1(صحیح:زید

2(غیرصحیح

3(جمع



ـی
ـنـــ

ــبــ
مـــ

بو
ــــر

ــعـ
مـــــ

وم
س

س
در

کند؛ کهحالتآخرآنبراثرعمِلعوامل1،تغییرمی کلمهایاست معرب:
     ،مررُتبزیٍد مانند:»زید«درجاَءزیٌد،َضَربُتزیداً

عامِلرفععامِلنصبعامِلجّر

کندوهمیشهبهیکحالتثابت کهحالتآخرآنبراثرعملعواملتغییرنمی کلمهایاست مبنی:
میماندمانند»هذا«درجاَءهذا،ضربُتهذا،مررتبهذا
معرب)بیشتراسمهامعربمیباشند( 

1(اسم 
مبنی 

معرب 
2(فعل

مبنی)بیشترفعلهامبنیهستند( 

تمامیحروفمبنیهستند. 3(حرف 

کلمــۀتأثیرپذیــررا»معمــول« کلمــۀتأثیرگــذاررا»عامــل«و کــهدرایــنحالــت، کلمــۀدیگــرتأثیــریمیگذارنــد کلمــاتدر کلمــاتبــایکدیگــر،بعضــیاز 1. هنــگامترکیــب
کتبــُتِبالقلــِم مینامنــد،ماننــد:جــاَءســعیٌد–

عاملمعمول عاملمعمول 

کلمه  

درس سوم

معرب و مبنی
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  آشنایی با تعریف معرب و مبنی

  تشخیص اسمهای معرب و مبنی از یکدیگر

  تشخیص فعل های معرب و مبنی از یکدیگر

ـی
ـنـــ

ــبــ
مـــ

بو
ــــر

ــعـ
مـــــ

وم
س

س
در

  

  



ـی
ـنـــ

ــبــ
مـــ

بو
ــــر

ــعـ
مـــــ

وم
س

س
شناخت اسم های معرب و مبنیدر

گراسمهایمبنیرابشناسیم،بقّیۀاسمهامعربخواهند بیشتراسمهامعربمیباشند،بنابراینا
بود.

مهم ترین اسم های مبنی :
1(ضمیر2(اسماشاره3(موصول4(اسماستفهام5(اسمشرط6(اسمفعل7(بعضیازظروف

)گوینده( یامتکّلم و کهغایب،مخاطب)شنونده( افرادی یا و برفرد که 1(ضمیر:اسمیاستمبنی
کند. هستندداللتمی

هدفازآوردنضمیر،آوردنجایگزینبرایاسموعدمتکراراسماست.

توضیح:
گروهتقسیممیشود:منفصلومّتصل. کلمهیقبلبهدو ضمیرازجهتتنهاآمدنیاچسبیدنبه

میرود؛ کار به قبل کلمهی به چسبیدن بدون و تنهایی به که است ضمیری منفصل: ضمیر )1
َکَنعُبُد«)فقطتورامیپرستیم.( مانند:»ُهَوعاِلٌم«و»اّیا

1(مرفوعی       
گروهتقسیممیشود: کاربرداعرابیبهدو ضمیرمنفصلازجهت

2(منصوبی       
جدول ضمایر منفصل مرفوعی

نکته:اینضمایررامرفوعیمیگویندزیرابهجایاسممرفوعمینشیند.

ُهماقائماِن  ُهَوقاِئٌمزیٌدوَبکٌرقاِئماِن  مانند:زیٌدقائٌم 20

»أقسام«

کّلی«: ضمیر»نمودار

منفصل

مّتصل

1(مرفوعی

2(منصوبی

1(بارز

2(مستتر،استتارضمیر
1(استتاروجوبی

2(استتارجوازی بهیکشکلهستند

1(مرفوعی

2(منصوبی
3(مجروری

غایبصیغه
مذکر

نِتَانَتِهَیُهَو
َ
ا

نا
َ
أ

َنحُن

َانُتما َانُتما ُهما ُهما

نُتّنَانُتمُهّنَُهم
َ
ا

مذکر مشترکبینمذکرومؤثمؤنثمؤنث
متکّلممخاطب

تعداد

مفرد
متکّلموحده

متکّلممعالغیر

مثّنی

جمع



ـی
ـنـــ

ــبــ
مـــ

بو
ــــر

ــعـ
مـــــ

وم
س

س
در جدول ضمایر منفصل منصوبى

گویندزیرابهجایاسممنصوبمینشیند. نکته:اینضمایررامنصوبی
َکَنعُبُد ِاّیا  مانند:اهَّلَلَنعُبد

نکته:
کردن»ِاّیا«برسرضمایرمتصلمنصوبی،ضمایرمنفصلمنصوبیساختهمیشود. 1(بااضافه

2(درزبانعربیضمیرمنفصلمجروریوجودندارد.
کارنمیرود، کلمهقبلبه کهبهتنهاییوبدونچسبیدنبه 2(ضمیرمّتصل:ضمیریاست
       مانند:ضمیرفاعلی»ُت«در»َذَهبُت«

مرفوعی      
گروهتقسیممیشوندمنصوبی کاربرداعرابیبهسه ضمایرمّتصلازجهت
مجروری       

گروهتقسیممیشود:بارز و مستتر ضمیرمّتصلمرفوعینیزبهدو

گفتارونوشتارنمایاناست،مانند:»ُت«در»َذَهبُت« کهدر الف(بارز:ضمیرمتصلیاست
گفتارونوشتارنمایاننیستبلکهدرباطنلفظیدیگرنهفته کهدر ب(مستتر:ضمیرمّتصلیاست

استمانند:»هو«درزیٌدذَهَب]»هو«مستترمیباشد.[

1(استتاروجوبی:هیچگاهنمیتواندظاهرشودمانندضمیر»َانا«درفعل   
ذَهُب« عمتکلموحده»اَ مضار    

عصیغههای7و13و14)َتذَهُب-َاذَهُب-نذَهُب(وصیغهی1أمرحاضر)ِاْذَهْب( فعلهایمضار   

2(استتارجوازی:یعنیضمیربهصورتاسمظاهرمیتواندنمایانشود   
کهمیتواندبهصورت مانند:»هو«درفعل»َکَتَب«     

نمایانشود. َکَتَبزیٌد     
کتبْت-تکُتُب َکَتَب-یکتب2(مفردمؤنثغایب: عصیغهی1و14(مفردمذکرغایب: فعلماضیومضار   

استتارضمیرمرفوعی
بردونوعاست

21

غایبصیغه
مذکر

َکِاّیاهاِاّیاه ِکِاّیا ِاّیا
ِاّیاَی

ِاّیانا

ُکما ِاّیا ُکما ِاّیا ِاّیاُهما ِاّیاُهما

ُکمِاّیاُهّنَِاّیاُهم ُکّنَِاّیا ِاّیا

مذکر مشترکبینمذکرومؤثمؤنثمؤنث
متکّلممخاطب

تعداد

مفرد
متکّلموحده

متکّلممعالغیر

مثّنی

جمع



ـی
ـنـــ

ــبــ
مـــ

بو
ــــر

ــعـ
مـــــ

وم
س

س
در

جدول ضمایر مّتصل مرفوعی در فعل ماضی

ع و امر و نهی جدول ضمایر مّتصل مرفوعی در مضار

جدول ضمایر مّتصل منصوبى و مجروری

22

14صیغه

14صیغه

14صیغه

مفرد

مفرد

مفرد

متکّلموحده

متکّلموحده

متکّلموحده

متکّلممعالغیر

متکّلممعالغیر

متکّلممعالغیر

مثّنی

مثّنی

مثّنی

جمع

جمع

جمع

مذکر

مذکر

مذکر

ُهَو)استتارجوازی(]َذَهَب[

ُهَو)استتارجوازی(َیذَهُب

ُه-ـُه

»و«َذَهُبوا

»و«َیْذَهُبوَن

ُهْم

»ا«َذَهٰبا

»ا«َیْذَهباِن

ُهٰما

ِهَی)استتارجوازی(]َذَهَبْت[

ِهَی)استتارجوازی(َتذَهُب

ٰها

»َن«َذَهْبَن

»َن«َیَذَهْبَن

ُهّنَ

»ا«َذَهبٰتا

»ا«َتْذَهباِن

ُهٰما

َت]َذَهْبَت[

»ی«تذهبیَن

َک

ُتم)َذَهْبُتْم(

»و«َتذَهُبوَن

ُکْم

ُتما)َذَهْبُتما(

»ا«َتْذَهباِن

ُکما

ِت]َذَهْبِت[

ِت]َذَهْبِت[

ِک

ُت]َذَهْبُت[

ذَهُب أنا)استتاروجوبی(اَ

ی

نا]َذَهْبنا[

َنحُن)استتاروجوبی(َنْذَهُب

ٰنا

) )َذَهْبُتّنَ ُتّنَ

َ»َن«)َتَذَهْبَن(

ُکّنَ

ُتما)َذَهْبُتما(

»ا«َتْذَهباِن

ُکما

غایب

غایب

غایب

مخاطب

مخاطب

مخاطب

متکّلم

متکّلم

متکّلم

مذکر

مذکر

مذکر

مذکر
و

مؤنث

مذکر
و

مؤنث

مذکر
و

مؤنث

مؤنث

مؤنث

مؤنث

مؤنث

مؤنث

مؤنث



ـی
ـنـــ

ــبــ
مـــ

بو
ــــر

ــعـ
مـــــ

وم
س

س
در مجروری  و  منصوبی  را  ضمایر  این  و  هستند  شکل  یک  به  مجروری  و  منصوبی  مّتصل  ضمایر  نکته: 

می گویند زیرا به جای اسم منصوب و مجرور می نشیند.
  َنَصْرُتُه  

ً
مثال برای ضمیر مّتصل منصوبی: َنَصْرُت سعیدا

  َمَرْرُت ِبِه مثال بـرای ضـمـیـر مّتصل مـجروری: مـررُت ِبـــزیــٍد 

»اسم اشاره«
2( اسم اشاره: اسمی مبنی است،که با آن به چیزی اشاره می شود.

اقسام:
اشاره           غیر مکان(  و  به همه چیز)مکان  آن  به وسیله ی  که  ای است  اشاره  اسم  عام:  اشاره ی  1(اسم 

می شود. مانند:  هذا زیٌد، هذا یوُم الُجمعه،هذا مسِجٌد
 

که به وسیله ی آن فقط به مکان اشاره می شود؛ 2(اسم اشاره ی خاص: اسم اشاره ای است 
 مانند: ُهنا  َمسِجٌد
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اسم اشاره عام

اسم اشاره خاص

ُهنا)اینجا(نزدیک

َک)آنجا( ُهنا

،َهّنا،)آنجا( ُهناِلَک،َثّمَ

متوسط

دور

مذکر

مفرد:هذا،ذلک
تثنیه:ٰهٰذان،ٰهَذْیِن
جمع:ٰهوالء،اولِئَک

مفرد:هذه،تلک
تثنیه:ٰهاٰتاِن،ٰهاَتیِن
جمع:ٰهوالء،اولِئَک

مؤنث








ـی
ـنـــ

ــبــ
مـــ

بو
ــــر

ــعـ
مـــــ

وم
س

س
»موصول«در

کهبهآن کهمعنایمبهمیداردومعنایشبوسیلۀجملۀبعدازخودش 3(موصول:اسمیمبنیاست
گویندمشخصووروشنمیشود. »»جملۀصله«

کهپدرشعالماست( کسی مانند:جاَءالّذیأبوهعالٌم)آمد
موصولجملهصله

نکات:
که«استفادهمیشود. که«،»چیزی ازواژههای»کسی 1(درترجمهفارسیاسمهایموصولمعموال
گفتهمیشودمانند: گرددوبهآن»عائد« کهبهموصولبرمی 2(درجملهصلهضمیریوجوددارد

  کهاورادیدمرفت( یُتُه)کسی
َ
َذَهَبَمنَرأ

موصولعائد

اقسام:
کههریکازآنهابرایصیغهایخاّصوضعشدهاست. 1(مختص:موصوالتیهستند

کهبینتمامیصیغهها)مفرد،مثنی،جمعومذکرومؤنث(مشترک 2(مشترک:موصوالتیهستند
که( که،چیزهایی که(،ما)چیزی کسانی که، میباشندمانند:َمن)کسی

کردم،رفتند( کهآنهارایاری َذَهَبَمنَنَصرُتُهم)کسانی
کهفروختم( )دیدمچیزهاییرا یُتماِبعُتُهّنَ

َ
َرأ
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اسم موصول مختّص

مذکر

ذی
َ
مفرد:اّل

َذیِن
َ
ذاِن،الّل

َ
تثنیه:الّل

ِذیَن
َ
جمع:اّل

تی
َ
مفرد:اّل

َتیِن
َ
تثنیه:الّلتاِن،الّل

وائی
َ
جمع:الاّلِت،الاّلتی،الّلواتی،الاّلِء،الاّلئی،الّل

مؤنث



ـی
ـنـــ

ــبــ
مـــ

بو
ــــر

ــعـ
مـــــ

وم
س

س
در »اسماستفهام«

استفهام های اسم از بعضی رود. می کار به پرسیدن برای که است مبنی اسمی استفهام: اسم )4
کیف ّیاَن)چهزمانی؟(،أیَن)کجا؟(،

َ
عبارتنداز:َمن)چهکسی؟(،ما)چهچیزی؟(،متی)چهزمانی؟(،أ

َکم)چهمقدار( )چگونه(،
کسیآمد؟( مثال:َمنجاَء؟)چه

)اسماستفهام(مبتدا)فعلوفاعل(خبر

کهبرسردوجملهداخلمیشودوتحّققجملهدومرابهتحّققووقوع 5(اسمشرط1:اسمیاست
جملهاولمشروطمیکند،جملۀاولرا»جملهشرط«وجملهدومرا»جملهجزا«یا»جملهجواب«

مینامند.
کس(،ِاذا)هرگاه( بعضیازاسمهایشرطعبارتنداز:َمن)هر

کند( کسبهخداایمانآورد،خداقلبشراهدایتمی لَبه)تغابن/11()هر
َ
هِد ق

َ
ه  ی

ّ
 بالل

ْ
ن یؤمن

َ
مثال: م

اسمشرطجملهشرطجملهجواب

»اسمفعل«
کهدارایمعنایفعلمیباشد 6(اسمفعل:اسمیمبنیاست

)بشتاب(،آمیَن)بپذیر( کتباش(،َحّیَ گشت(،َصه)سا مانند:َهیهاَت)دور

7(بعضیازظروف:
کند.بعضیازظروفمبنی کهزمانواقعشدنفعلیامکانواقعشدنفعلرابیانمی اسمیاست

میباشند.
مِس

َ
یُتزیدًاأ

َ
کنون(،َلدْن)نزد(مثال:رأ مِس)دیروز(،اآلَن)ا

َ
مانند:أ

نوعبناء:اسمهایمبنیبراساسحرکتآخرشانبهچهارقسمتقسیممیشود:
1(مبنیبرسکون:ُهْم،ِاَذا،اّلِذی

2(مبنیبرفتح:َهیهاَت
مِس کسر:اَ 3(مبنیبر
4(مبنیبرضّم:نحُن

کاملخواهدآمد. 1. بحثاسماءشرطدردرسبیستوهفتمبهطور
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»شناخت فعل های معرب ومبنی «
نیضِرَب،َلمیضِرْب

َ
عبهجزصیغه6و12:یضِرُب،ا معربفعلمضار

 
1(فعلماضی:َضَرَب فعل

نُصْر
ُ
2(فعلامرحاضر)ششصیغهمخاطبأمرمعلوم(:ا 

ع:َیضِربَن،َتضِربَن مبنی3(صیغه6و12فعلمضار
کیِدمتّصِلبهفعل،استعمالشود، کهبانونتأ عهنگامی 4(فعلمضار 

)صیغههای14،13،7،4،1(:ینُصَرّنَ

»حروف«
همهحروفدرزبانعربیمبنیمیباشند.

1(مبنیبرسکون:ِمْن،فی،إلی
2(مبنیبرفتح:ُثّمَ
ـــ ـِ کسر:ل 3(مبنیبر

4(مبنیبرضّم:ُمنُذ

َینُصْرَن برفتح( َضَرَب)مبنی الفعلاستمانند: عحرکتالم بناءدرفعلماضیومضار نکته:عالمت
عمؤّکد،مبنیبرفتح(ودرششصیغهأمرمخاطب )فعلمضار ع،مبنیبرسکون(َینُصَرّنَ )فعلمضار

برسهقسماست.
1(مبنیبرسکون:ُانُصْر،ُانُصْرَن

2(مبنیبرحذفنون:ُانُصرا،ُانُصروا،ُانُصری
3(مبنیبرحذفحرفعّله:ُادُع

کّلهامبنّیة. اّواًل:الحروف
ثانیًا:األسماءیناسبهااالعرابوهواألصلفیهوقلیلمناألسماءمبنّی.

ع ثالثًا:األفعالمنهاالمبنّیدائمًاوهوالماضیواألمرومنهاالمبنّیحینًاوالمعربأحیانًاوهوالمضار
ِصلآخرهبنوِنالنسوة. عمعربإذالمَیّتَ فالمضار

)النحووافی(

برای مطالعه

متن ادبی
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کاملپیرامونتمامیأقساماسمهایمبنیوفعلهایمبنی تحقیقی

1(جامعالمقّدمات
کاربردی–دکترنادعلیعاشوری 2(صرفونحو

کدامیکمثالبزنید. 1(معربومبنیراتعریفنماییدوبرایهر

کدامیکمثالبنویسید. 2(اسمهایمبنیرانامبردهوبرایهر
3(فعلهایمعربومبنیرامشخصنمایید.

کلمــاتزیــرراازجهــتمعــربومبنــیبــودنمعّیــننماییــدودرصــورتمبنــیبــودناســمونــوع 4(نــوع
بنــاءآنرامشــّخصنمائیــد.

ْکُتــْب- -ینُصرُوَن-اُ اُهٰما-ُکْم-ٰهؤالِء-اّلذیَن-َمْنٰجاَء؟-هیٰهاَت-َلُدْن-َصْه-َضَرْبُتّنَ -اّیٰ نُتّنَ مؤمٌن-اَ
نکُتَبــّنَ

موضوع پیشنهادی برای تحقیق و پژوهش

منابع تحقیق

پرسش
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درس چهارم

ِإعــراب
کهبهواسطهیعملعواملرخمیدهند. گفتهمیشود کلماتمعرب، ِإعراب:بهتغییراتآخر

کشت.( یِف)زیدبکرراباشمشیر مانند:َقَتَلزیٌدبکرًابالّسَ
عالمتعالمتعالمت

عاملرفعونصبِاعرابرفعِاعرابنصبِاعرابجّر

ع« »انواع اعراِب فعل مضار

3(جزم 2(نصب عبرسهقسماست:1(رفع ِاعرابفعلمضار
گیرند. نکته:افعالهیچگاهاعرابجرنمی

عمرفوع( الف(رفع)مضار
گرازعوامل»نصبوجزم«خالیباشد،مرفوعمیباشد،مانند: عمعربا فعلمضار

ینُصُر،ینُصراِن،َیْنُصُروَن،...،َننُصُر

29

ع   آشنایی با انواع اعراب فعل مضار

ع   آشنایی با عالمت های اعراب در فعل مضار

  آشنایی با انواع اعراب اسم

  آشنایی با عال مت های اعراب در اسم های معرب
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س
عدر عالئم رفع فعل مضار

ــ(:درصیغههای)1و4و7و13و14( ـُ 1(ِاعرابأصلی:ضّمه)ـ  

مانند:َینُصُر،َتنُصُر،تنُصُر،َانُصُر،ننُصُر  

2(ِاعرابنیابی)جانشینضّمه(:نونعوضرفع)َن(درافعالخمسه1  
)صیغههای2و3و5و8و9و10و11(  

مانند:ینُصراِن،َینُصرُوَن،َتنُصراِن،َتنُصریَن،یرمیاِن،تدعوَن،تخَشوَن  

3(ِاعرابتقدیری:ضّمهمقّدر:درفعلهایناقصصیغههای)1و4و7و13و14(  

مانند:َیرمی،ترمی،تدعو،َاخشی،َنخشی  

ِعمرفوع،عالمترفعشضّمۀمقّدرمیباشد.« »فعِلمضار  

)مقّدریعنیفرضیوپنهانی،بهدلیلاینکهنمیتوانددرلفظظاهرشود.(  

عمنصوب( ب(نصب)مضار
کند. عبیایدآنرامنصوبمی گرعامِلنصببرسرفعلمضار ا

کند، عبیایدآنرامنصوبمی گربرسرفعلمضار کها چهارحرفهستند
اینحروفعبارتانداز:

َکی)تا،برایاینکه(،ِاَذن)دراینهنگام( ن)اینکه(،َلن)هرگز(، اَ
نَتُصوُمواخیٌرلکم)اینکهروزهبگیریدبرایشمابهتراست.( اَ مانند:

کرد.( َلنَیُجوَدالبخیُل)بخیلهرگزبخششنخواهد 
دُرَس)نزدتوآمدمتادرسبخوانم.( َکیاَ ِجئُتَک 

شُکَرَک)دراین اَ ِاَذن گفتهمیشود: کرد( گوید»َسَانُصُرَک«)تورایاریخواهم کهمی کسی درجواب
هنگام]دراینصورت[سپاسگزارتخواهمبود.(

ع  عالئم نصِب فعل مضار

ــ(:درصیغههای)1و4و7و13و14(مانند: ـَ 1(ِاعرابأصلی:فتحه)ــ  
نَننُصَر

َ
نُصَر،ا

َ
نا

َ
نَتنُصَر،ا

َ
نَینُصَر،ا

َ
ا  

َلنَیرِمَی،َلنَترِمَی،َلنَادُعَو،َلنَندُعَو  

2(ِاعرابنیابی:حذِفنوندرافعالخمسه)صیغههای2و3و5و8و9و10و11(  

مانند:َلنَینُصرا،أنینُصُروا،َلنتنُصٰرا،أنَتْنُصُروا،َلنتنُصِری  

3(ِاعرابتقدیری:فتحۀمقّدر:درفعلهایناقصالفی،درصیغههای)1و4و7و13و14(  

مانند:َلنَیخشٰی،َلنتخشٰی،َلنَاخشٰی،َلننخشٰی  

1.افعالخمسهدرحقیقتهفتفعلمیباشندولیچونصیغههای)5و8و11(ازجهتلفظیمشترکمیباشندمانند»َتضِرباِن«لذابهاینها
گویند. افعالخمسهمی

ِاعرابظاهری

ِاعرابظاهری
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در عمجزوم( ج(جزم)مضار

کند. عبیایدآنرامجزوممی گرعامِلجزمبرسرفعلمضار ا
)المأمر(،ال)الینهی( ـِ ععبارتنداز:َلم،َلّما،ل بعضیازعوامِلجزمفعلمضار

کند. عراازجهتمعنابهماضیمنفیسادهتبدیلمی َلم:مضار
مانند:َلمَیذَهْبزیٌد)زیدنرفت(

کند. عراازجهتمعنابهماضینقلیمنفی1تبدیلمی َلّما:فعلمضار
مانند:األمیُرَلّماَیرَکْب)پادشاههنوزسواربرمرکبشنشدهاست(

کند،مانند:ِلَیذَهْبزیٌد)زیدبایدبرود( )الِمأمر(:داللتبرطلبانجامفعلمی ـِ ل
کند،مانند:الَیذَهْبزیٌد)زیدنبایدبرود( ال)الینهی(:داللتبرطلبترکفعلمی

ع عالئم جزم فعل مضار
ــ(:درصیغههای)1و4و7و13و14( ـْ اصلی:سکون)ـــ  

ذهْب،لمنذهْب مانند:َلمَیذَهْب،َلمَتذَهْب،َلماَ  

1(حذفحرفِعّلة:درفعلهایناقصصیغههای)1و4و7و13و14(   
رِم،َلمَنخَش مانند:َلمَیدُع،َلمَتدُع،َلمترِم،َلماَ  نــیـابـی:  

2(حذفنون:درافعالخمسه)صیغههای2و3و5و8و9و10و11(   
مانند:َلمَینُصرا،َلمَینُصُروا،َلمَتنُصرا،َلمَتنُصُروا     

کهدرآیندهدر ضِرب[ توجه:بعضیازعواملدوفعلراجزممیدهندمانند»ِان«شرطّیه]ِانَتضِرباَ
بحثاداتشرطخواهدآمد.2

ع جدولعالمتهایاعرابدرانواعفعلمضار

عالمت جزمعالمت نصبعالمت رفع     نوع فعل
عسالم2 فعلمضار

درصیغههای
14،13،7،4،1

ــ ـُ ضّمهـــ
َینُصُر

ــ ـَ فتحهـــ
َانَینُصَر

ــ ـْ سکونــ
َلمَینُصْر

عناقصواویو فعلمضار
یاییدرصیغههای

14،13،7،4،1

ضّمۀمقّدر
َیدُعو–َیرمی

ــ ـَ فتحهـــ
َانَیدُعَو-َانَیرِمَی

حذفحرفِعّله
َلمَیدُع-َلمَیرِم

عناقصالفی فعلمضار
درصیغههای
14،13،7،4،1

ضّمۀمقّدر
َیخشٰی

فتحۀمقّدر
َانَیخشٰی

حذفحرفعّله
َلمَیخَش

افعالخمسهدرسالموناقص
) ثبوتنون)َنِ

َینُصراِن-ینُصُروَن
حذفنون
َانَینُصرا

حذفنون
َلمَیرِمیا

کهانجامشود. گذشتهتازمانحاضرادامهداردوامیداست 1.ماضینقلیمنفییعنیانجامنگرفتنآنفعلاز
کهالمالفعلآنحرفعّلهنباشدیعنیفعلناقصنباشد. عسالم،فعلیاست 2.مقصودازفعلمضار

ِاعرابظاهری
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3(جّر 2(نصب اسمدارایسهنوعاعراباست:1(رفع

نکات:
گیرند. 1(اسمهاهیچگاهاعرابجزمنمی

که کهدارایاعرابنصباستمنصوبواسمی کهدارایاعرابرفعاستمرفوعواسمی 2(اسمی
دارایاعرابَجراستمجرورنامیدهمیشود.

اعرابرفعمانندجاَءزیٌد
مرفوععالمتاعرابرفع 

اعرابنصبمانندرأیُتزیدًا
منصوبعالمتاعرابنصب 

اعرابجرمانندمررُتبزیٍد
مجرورعالمتاعرابجر 

»عالمتهایاعرابدراسمهایمعرب«
مقّدمه:اسمهایمعربدریکتقسیمبندیبهدهقسمتقسیممیشوند:

گیرد؛ کسرهرانیزمی کهتمامیاعرابهاازجملهتنوینو 1(اسممنصرف:اسمیاست
ُجِل مانند:َرُجٌل،َرُجاًل،َرُجٍل،الّرَ

گیرد؛ کسرهنمی کهتنوینو 2(اسمغیرمنصرف:اسمیاست
بعضیاسمهایغیرمنصرفعبارتانداز:

کهعالمتتأنیثآنالفزائدممدودباشدمانند:زهراء،صحراء الف(اسممؤنثی

کهبروزن»َمفاعل،مفاعیل،فواعل،َافاِعل،َافاعیل«باشد؛ ب(جمعهایی
مانند:»مساِجد،مصابیح،ضوابط،َاقارب،أسالیب«

کهعالمتتأنیثدارند)فاطمة،َطلَحة(یا»ان«زائددارند)ِعمران(ویاهموزنفعل ج(اسمهایعلمی
میباشند)َاحَمد(ویاغیرعربیبوده)ابراهیم،یوسف(ویابروزنُفَعل)ُعَمر،ُزَحل(باشندوهمچنین

کشورهامثلفلسطین،قم،اصفهانو...غیرمنصرفمیباشند. اسمشهرهاو
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در کند: کهبردوفردازافرادمفردخودداللت 3(اسممثنی:اسمیاست

عالمتمثنیدرزبانعربیعبارتاستاز:
ــاِن« ـَ درحالترفعی:»ــ

مسِلماِن مسلم  کتاَباِن   کتاب  َرُجَلـاِن  مانند:َرُجل

ــیِن« ـَ درحالتنصبیوجّری:»ــ
مسلمَیِن مسلم  کتاَبیِن کتاب  َرُجَلیِن مانند:َرُجل

4(جمعمذّکرسالم:
کندوبرسهقسماست: کهبربیشازدوفردازافرادمفردخودداللت کلمهایاست جمع،

جمعمذّکرسالم،جمعمؤنثسالم،جمعمکّسر
ــیَن«بهآخِرمفردساختهمیشود، ـِ ــ ــوَن«یا» ـُ ــ کردن» کهبااضافه جمعمذکرسالم،جمعیاست

ُمسِلُموَنوُمسِلِمیَن)چندمردمسلمان( مانند:مسلم

کردن»ات«بهآخِرمفردساختهمیشود؛ کهبااضافه 5(جمعمؤنثسالم:جمعیاست
عاِلمات  عالمة  فاطمات  مانند:فاطمة

کردهباشدمانند: کهساختارمفردآنتغییر 6(جمعمکّسر:جمعیاست
ُکُتب  ِکَتاب   ِرجال َرُجل 

نُفس اَ َنفس   ُقلوب  َقلب 

کهحرفآخرآن»یاءالزم1ماقبلمکسور«باشد؛ 7(اسممنقوص:اسمیاست
مانند:القاِضی،الُمهتِدی،الهاِدی

کهحرفآخرآن»الِفالزم«باشد؛ 8(اسممقصور:اسمیاست
مانند:موسٰی،الهدٰی،العٰصا،رٰضا

کهبهیاءمتکلم)ی(اضافهشدهباشد؛ 9(اسممضافبهیاءمتکلم:اسمیاست
واِلدی  بیوالد

َ
أ  کتابیأب   کتاب مانند:

کند. 1.الزمیعنیثابتیعنیآنحرفدرتمامیحاالتاعرابیاسمثابتمیباشدوتغییرنمی
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ـــــــ

اعـــ
رم

ها
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گانه(:در 10(أسماءسّته)اسمهایشش

خ)برادر(،َفم)دهان(،َحم)بستگانشوهر(،َهن)شیء،چیز(،ذو)صاحب،دارای(
َ
بهکلمههایأب)پدر(،أ

کلمه»أسماءسّته«میگویند. دراصالح،بهاینشش

ـــــ( ـٍ ــــ ـِ حالتجّر)ــــ ـــــ( ـً ــــ ـَ ـــــ(حالتنصب)ــــ ـٌ ــــ ـُ أصلی:حالترفع)ــــ  
مررُتبزیٍد

ً
ٰجاءزیٌدرأیُتزیدا   

 
کهدرجدولصفحهی کهجانشیناعرابأصلیمیشود نیابی:یعنیاعرابی  

کهدر»جاءَابوَک«بهجایضّمهآمدهاست. بعدخواهدآمد.مانند»واو«   

  
مجرور

ً
تقدیرا  منصوب

ً
تقدیرا  مرفوع

ً
تقدیری:تقدیرا 

ٰجاءموسٰیرأیُتموسٰیمررُتبموسٰی  
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»جدول عالمت های اعراب در اسم های معرب«

عالمت جزمعالمت نصبعالمت رفعنوع اسمردیف

اسممنصرفوجمع1
مکسر

ــ ـٌ ــــ ـُ ــ
رجٌل،الرجُل،رجاٌل

ــ ـً ــــ ـَ ــ
َرُجاًل،الرجَل،ِرجااًل

ــ ـٍ ــــ ـِ ــ
َرُجٍل،الرجِل،رجاٍل

اسمغیرمنصرف2
ـــ)ضمه( ـُ ـــ

یوُسُف)جاَءیوُسُف(
ـــ)فتحه( ـَ ـــ

یُتیوُسَف(
َ
یوُسَف)رأ

ـــ)فتحه( ـَ ـــ

یوُسَف)َمررُتِبیوُسَف(

اسممثّنی3
ـــا( ـَ )ـــ

مسِلماِن
ـــیـ( ـَ )ـــ

ُمسِلَمیِن
ـــیـ( ـَ )ـــ

ُمسِلَمیِن

جمعمذکرسالم4
ـــو( ـُ )ـــ

ُمسِلموَن
ـــیـ( ـِ )ـــ

ُمسِلِمیَن
ـــیـ( ـِ )ـــ

ُمسِلِمیَن

جمعمؤنثسالم5
ــ ـٌ ــــ ـُ ــ

ُمسلماٌت،المسلماُت
یَذَهبن

ــ ـٍ ــــ ـِ ــ
المسلماِت،مسلماٍت

رأیتالُمسلماِت

ــ ـٍ ــــ ـِ ــ
المسلماِت،مسلماٍت

مررُتبالُمسلماِت

6
أسماءسّتهدرصورت

اضافهشدنبهاسمیغیر
ازضمیریاءمتکّلم

واو)و(
َابوَک)َذَهَبَاُبوَک(

الف)ا(
َک( َک)رأیُتَابا َابا

یاء)ی(
َابیَک)مررُتِبَابیَک(

اسممنقوص7
تقدیرًامرفوع

القاضی)ذهبالقاضی(
ـــ)فتحه( ـَ ـــ

القاِضَی)رأیُتالقاِضَی(
تقدیرًامجرور

القاضی)مررُتِبالقاضی(

اسممقصور8
تقدیرًامرفوع

موسٰی)َذَهَبموسی(
تقدیرًامنصوب

موسٰی)رأیُتموسی(
تقدیرًامجرور

موسٰی)مررُتبموسی(

اسممضافبهیاءمتکّلم9
تقدیرًامرفوع

واِلدی
تقدیرًامنصوب

والدی
تقدیرًامجرور

والدی
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عالمنصوبعاملهخمسة عالمرفوععاملهمعنویوهوتجریدهعنالناصبوالجازموالمضار المضار
کیوإذنوأنالمقّدرةوالمجزومعاملهلمولّماوالماألمروالءالنهی. أحرفأنولنو

)الهدایةفیالنحو(

تحقیقپیراموناقساماسمهایمعرب

1(جامعالمقّدمات
2(زبانقرآن،نحومتوسطه-حمیدمحّمدی

3(بدائةالنحو-صفاییبوشهری

متن ادبی

موضوع پیشنهادی برای تحقیق و پژوهش

منابع تحقیق
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کردهوبرایآنیکمثالبزنید. 1.اعرابراتعریف
کدامیکمثالبنویسید. عبرچندقسماست؟نامبردهوبرایهر 2.اعرابفعلمضار

کدامیکمثالبنویسید. عرانامبردهوبرایهر 3.عالیمرفعفعلمضار
کدامیکمثالبنویسید. عرانامبردهوبرایهر 4.عالیمنصبفعلمضار

کدامیکمثالبنویسید. عرانامبردهوبرایهر 5.حروفناصبفعلمضار
کدامیکمثالبنویسید. عرانامبردهوبرایهر 6.عواملجزمفعلمضار
کدامیکمثالبنویسید. عرانامبردهوبرایهر 7.عالیمجزمفعلمضار

8.نوعفعلوعالمتاعرابوضمیرفاعلیرادرهریکازافعالزیربنویسید.
ج(َیدُعو   ب(َینُصُر   الف(َلمَینُصر

ی(َلمَیرمیا   نَیخشی
َ
و(ا   د(َلمَیرِم

کدامیکمثالبنویسید. 9.اعراباسمبرچندقسماست؟نامبردهوبرایهر
کدامیکمثالبنویسید. کردهوبرایهر 10.اسممنصرفوغیرمنصرفراتعریف

کدامیکمثالبنویسید. کردهوبرایهر 11.اسممقصوروممدودراتعریف
کردهوعالمتاعرابآنهارادرهرسهحالترفعیونصبیوجّریبنویسید. 12.نوعاسمهایزیرراتعیین

ُخوک ج(اَ   ب(فاطمُة    الف(زیٌد
ی(عیسی   و(الهادی   د(مؤمنون

پرسش
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