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 و اإلعراب:  التَّحليل الصَّرِفى

 در دستور زبان فارسي است. « تركیب كردن»و اعراب همان « تجزیه كردن»همان   تحلیل صرفي

 به موقعیت آن در جمله.  بدون توّجه مشّخصات كلمه ذكریعني   تحلیل صرفي  تجزیه یا

 .ذكر نقش و حالتي كه كلمه در جمله ایفا مي كندتركیب یا إعراب یعني  

 كه كلمه سه نوع است:  قبالً آموخته ایم

 اسم، فعل و حرف.  

 حال ببینیم در تجزیه ي هر یك، چه مواردي را باید ذكر كنیم.

 التحلیل الصرِفى ( رعایت مي شود عبارتند از:« ) اسم»مواردي كه در تجزیه 

 یا جمع است؟  عدد: مفرد، مثنّي -9 

 جنس: مذّكر است یا مؤنّث؟ -2

 است؟  جامد است یا مشتق. اگر مشتق است كدام یك از انواع هفتگانه -3

 )التحلیل الصرِفى ( رعایت مي شود عبارتند از :« فعل» مواردي كه در تجزیه ي 

 ع یا امر است. ماضي، مضار -9

   صیغه فعل -2

 ثالثي مجّرد است یا مزید و اگر مزید است از كدام باب است؟ -3

  عبارتند از:« حرف» موارد تجزیه ي 

 نوع حرف -9

 ِبـ / ِلـ (ک /  ) حرف جر = ِمن / ِفى / َعْن/َعلَي/ إلي/ 

 )حرف تعریف = ال(؛)حرف استفهام: َهل، أ(

 استقبال = َسـ ، َسوَف( )حرف نفي= ال ، ما ( ؛ ) حرف

 حرف مورد نظر مبني بر چیست؟ ) این مطلب را در درس هشتم خواهید خواند.( -2

 در اإلعراب یا تركیب ذكر این موارد الزم است:

 مجرور به حرف جر - 5    جاّر و مجرور -4  خبر و مرفوع -3    مبتدا و مرفوع -2    فاعل و مرفوع -9

   ذكِر این كه جمله، فعلیّه است یا اسمیّه . -8  مفعول و منصوب -7   فعل و فاعل -6

 و اإلعراب. ) أْكتُُب ِبقَلٍَم.(  مثال براي تجزیه و تركیب یا التحلیل الصرِفى

 الفعُل و الفاعُل و الجملةُ ِفعلیةٌ  فعٌل مضارعٌ، ِلْلمتكلّم مع الغیر، ثالثى مجّرد أكتُبُ 

 - حرُف جرٍّ  ِبـ

 مجروٌر ِبحرِف الجّر )ِبقلٍم، جاّر و مجرور( مفرد، مذّكر ، جامدٌ اسٌم،  قلمٍ 



 

 

 الدرس السادس:

 بیاموزیم

 ضمیر: کلمه ای است که معموال جانشین >>اسم معرفه<<می شود واز تکرار آن جلو گیری می کند

.از جهت عدد و جنس با آن مطابقت مي كند  

رود >>مرجع ضمیر<<می گویند.مثال: جاء  به کار می مرجع ضمیر:اسمی را که ضمیر به جای آن

 دمحم وهو جلس .

 منفصل متصل

متصل به اسم    متصل به فعل)ضمائرفاعلی( مرفوعی
 وفعل وحرف

منفصل 
 منصوب

 منفصل مرفوع

متصل به  متصل به امر
 مضارع

متصل به 
 ماضی

--یذهُب       -- --ذهَب     هو ایاهُ  هُ  

اذهبا یذهبان      ا --  هما ایاهما هما 

و ذهبوا یذهبوَن     و --  هم ایاهم هم 

--تذهُب       -- --ذهبت       هی ایاها ها 

ا       ذهبتا  تذهبان      ا --  هما ایّاهما هما 

نَ      ذهبن  یذهبَن     نَ  --  هن   ایّاهُن   هُن   

--اذهب     --تذهُب        تَ      ذهبتَ    انتَ  ایّاکَ  کَ  

تما    ذهبتما  تذهبان      ا اذهبا       ا   انتما ایّاکما کُما 

تُم     ذهبتم  تذهبون     و اذهبوا     و  انتم ایّاکُن   کُم 

تِ       ذهبتِ  تذهببیَن     ی اذهبی     ی  انتِ  ایاکِ  کِ  

تما     ذهبتما تذهبان      ا اذهبا       ا  انتما ایّاکما کُما 

تُن       ذهبتن   تذهبَن نَ  اذهبن     نَ   انتن   ایّاکُن   کُن   

--اذهُب     -- ت        ذهبتُ    انا ایای ی 

--نَذهُب    -- نا      ذهبنا    نحن ایّانا نا 

 

 توجه:



پنج صیغه ی فعل مضارع ویک صیغه ی فعل امر  -ضمیر فاعلی در دوصیغه ی فعل ماضی

 مستتر)پنهان(است.

 

 

 انواع ضمیر

 متصل منفصل

 مرفوع منصوب مرفوع
منصوب و 

 مجرور

 ها ه - - ایّاها ایّاه هي هو

 هما هما ا ا ایّاهما ایّاهما هما هما

 هن   هم ن و ایّاهن   ایّاهم هن   هم

 کِ  کَ  ي -ِت  تَ  ایّاکَ  ایَاکَ  انتِ  انتَ 

 کما کما تما تما ایّاکما ایّاکما انتما انتما

 کن   کم تن   تم ایّاکن   ایّاکم انتن   انتم

 ي تُ  ایّاي انا

 نا نا ایّانا نحن

 

 انواع ضمیر:

ضمایر منفصل: الف(  

ضمیرهای هستند که به هیج کلمه ای نمی چسبد وهمیشه به صورت جداگانه به کار می رود. 

منفصل منصوبی( -2منفصل مرفوعی  -9ضمیرهای منفصل در عربی بر دو نوع می باشد.)  

–انتم  –انتما –مخاطب )انَت  هن  (–هما  -هی   -هم –هما -مرفوعی: غائب)هوضمایر منفصل  ا(

( -انتما  –انِت  نحن( –متکلم )انا  انتُن   

مرفوع  چون این ضمیرها همیشه در جمله نقش >>مبتدا<< را دارند ومی دانیم که مبتدا اعرابش

 است به همین دلیل به ضمیرها ضمیر منفصل مرفوعی می گویند.

ضمیر ها همیشه مبتدا هستند ولی چون همه ضمیرها مبنی هستند پس مرفوع بودن این ضمیرها این 

 ضاهری نیست بلکه محال مرفوع هستند.

() ضمیر منفصل منصوبی:غائب (2 مخاطب)ایَاَک؛ ایّاکما؛  ایّاه؛ ایّاهما؛ ایّاهم؛ ایّاها؛ ایّاهما؛ ایّاهن 

) )ایّاي؛ ایّانا( متکلم ایّاکم ؛ایّاِک ؛ایّاکما؛ ایّاکن   

چون این ضمیرها همیشه در جمله نقش)مفعول به( را دارند و می دانیم که مفعول به اعرابش 

 منصوب است به همین دلیل به این ضمیرها )ضمیر منفصل منصوبی( می گویند.



با توجه به نقش این ضمیرها )مفعول به( معموال در ترجمه آن ها از حرف)را( که نشانه مفعولی 

استفاده می شود البته گاهی ممکن است این ضمیرها قبل از فعل قرار گیرند که در این صورت است 

 نیز مفعول به هستند:مثال:ایاک نعبد )تو را می پرستیم.(

ضمایر متصل:ضمیرهایی هستند که همیشه همراه کلمات دیگر می آیند و به آنها  می چسبند . ب(  

 -ها   –هم  -هما  -ه  متصل منصوبی یا مجروری>> -9ضمیرهای متصل نیز دو نوع می باشند.)

نا( این ضمیرها بسیار مهمند زیرا هم به اسم هم به  -ی  –کُن   –کما  –ِک  -کُم -کما –َک –هُن  -هما

 فعل وهم به حرف می چسبندودو حالتی هستند گاهی نقش منصوبی وگاهی نقش مجروری دارند.

ل بچسبند نقش آنها حتما مفعول به است پس دراین صورت نقش منصوبی:این ضمیرها هرگاه به فع

 محال منصوب هستند.)چون مفعول به منصوب است(

 نصرهُ=  نصرَ + هُ  )یاری کرد اورا(            َضَربَکُم = ضرَب + کُم )زد شما را(

نقش مجروری : این ضمیرها هرگاه به اسم بچسبند نقش آنها حتما مضاف الیه است در این صورت 

 محال مجرور هستند.)چون مضاالیه مجرور است(

 کتابه =کتاب +هُ  )کتاِب او(                 ُمعلّمکُم =ُمعلِّم +کُم)معلم شما(

متصل مرفوعی: -2   

این ضمیرها همیشه همراه فعلهای ماضی ومضارع و...وجوددارد ونقش فاعل را دارند. وچون فاعل 

ها ضمایر متصل مرفوعی )فاعلی(میگویند.اعرابش مرفوع است به همین دلیل به آن  

 4وفراموش نکنیم که در صیغه (ضمیر متصل مرفوعی ندارند4و9درفعلهای ماضی صیغه های)

<<فقط عالمت مونث است و ضمیرمتصل نیست.  ت ماضی>>  

ضمیر متصل مرفوعی ندارند ولی بقیه  (94و93و 7و 4 و9نیز صیغه های) درفعلهای مضارع

ی دارند.ضمیرمرفوع صیغه ها  

 

 نون وقايه:

باید بین آن فعل  <<هرگاه بخواهد همراه فعل بیایدیمتصل منصوبی/مجروری>>93ضمیرصیغه

<<قرارگیردکه به آن))نون وقایه((می گویندکه ازنظر معنی ونقش  ن <<یک حرف >>یوضمیر>>

 بی اثر است.

 نصَر+ ی =نَصرَ نی  )یاری کن مرا(

 اجعل + ی =ِاجعلنی )قراربده مرا(

(یفعل + نون وقایه + ضمیر)  

 متصل به فعل)ضمائرفاعلی( مرفوعی

 متصل به ماضی متصل به مضارع متصل به امر



ضمیر 
 مستتر

ضمیر  فعل ضمیربارز
 مستتر

 فعل ضمیربارز ضمیر مستتر فعل ضمیربارز

--        هو یذهبُ  -- هو     ذهبَ  

 ذهبما ا  یذهبان ا    

 ذهبوا و  یذهبونَ  و    

 ذهبت -- هی تذهبُ  -- هی   

 ذهبتا ا  تذهبان ا    

 ذهبنَ  نَ   یذهبنَ  نَ     

 ذهبتَ  --  تذهبُ  -- انتَ  اذهب -- انتَ 

ذهبتما   ا  تذهبان ا  اذهبا ا --
   

ذهبتم    و  تذهبون و  اذهبوا و --
   

ذهبِت   ی  تذهببینَ  ی  اذهبی ی --
    

ذهبتما   ا  تذهبان ا  اذهبا ا --
   

ذهبتن    نَ   تذهبنَ  نَ   اذهبن نَ  --
   

-       انا   -- اذهُب    
   

تُ         ذهبُت   
  

-       نحن   -- نَذهُب    
   

نا        ذهبنا    
  

 

:نکته  

باشد)که نشانه آن این است که حرف قبل از نا حرف 94<<همراه فعل ماضی صیغه نا اگر ضمیر>>

<<ضمیرمتصل مرفوعی وفاعل  نا ضمیر>> دراین صورت سوم ریشه است وساکن است(

 است.مانند: ضربنا )فعل ماضی صیغه94()زدیم(

مفعول  درهرسه مورد نامارا(  ) ضربونا  )زدند )می زند مارا(     اضربنا )بزن مارا(    یَضربُنا

( است  

 

 

 



 

 

 

 الدرس السابع:

اسمي كه دو  رودوبه عبارت دیگر اسمی است که برای اتصال اجزای جمله به کار میاسم موصول:

. كلمه یا دو جمله را به هم وصل مي كند و معناي آن توسط عبارت بعد كامل مي شود.  

 

 

 

 انواع اسم موصول: 

اسم موصول خاص: دلیل اینکه به این نوع اسم موصول خاص می گویند این است که برای هر  -9

هنگام به کار بردن درجمله بر اساس تعداد تعداد وجنسی اسم موصول مخصوصی دارد یعنی به 

وجنس کلمه کنار اسم موصول )مخصوصا بعد ازاسم موصول(فقط اسم موصول مخصوص آن تعداد 

 وجنس را انتخاب می کنیم.

( الالتی( برای جمع مونث )الذين( برای جمع مذکر)التی(برای مفرد مونث ) الذیبرای مفرد مذکر  ) 

 بکار می رود.

>> کسی که /چیزی که / کسانی که معنی اصلی>> که <<معنی ارتباطیصول خاص:معانی اسم مو

 /چیزهایی که<<

 ترجمه اسم موصول خاص:

اگر کلمه قبل از اسم موصول خاص یک اسم >>ال<<دار باشداسم موصول خاص فقط به معنی 

>>که<< می باشد. مانند:المومُن الذی یعمُل الصالحات ینجح. مومنی که انجام می دهد کارهای نیک 

 را ؛موفق می شود.



ودرصورتی که شرط گفته شده وجود نداشته باشد معنی اصلی خودرا دارد. کسی که /چیزی که / 

 کسانی که /چیزهایی که

 مانند:هوالذی یعمل الصالحات.     او کسی است که کارهای نیک انجام می دهد.

 الذی یعمل الصالحات ینجُح.   کسی که کارهای نیک انجام می دهدموفق می شود.

اللذیِن(وبرای مثنی  –اسم موصول خاص دارای مثنی نیز می باشد که برای مثنی مذکر)اللذاِن 

اللتیِن (بکار می رود. –مونث)اللتاِن   

 اسم موصول عام)مشترک(:

س ها درهنگام بکار بردن اسم موصول عام؛تعداد وجنس اهمیتی ندارد یعنی برای تمام تعدادها وجن

با  می گویند.( مشترکیا  عامازیک اسم موصول استفاده می کنیم.)به همین دلیل به آن اسم موصول 

<< واگر درمورد غیر انسان باشد از  من این تفاوت که اگردر مورد انسان باشد از اسم موصول>>

<<استفاده می کنیم. ما اسم موصول>>  

 ترجمه اسم موصول عام:

تمام تعدادها یکسان بکار می رود درهنگام ترجمه به کلمه بعد از آن  چون اسم موصول عام برای

توجه می کنیم اگر کلمه بعدی مفرد بود اسم موصول عام را به صورت مفرد ترجمه می کنیم واگر 

 جمع بوداسم موصول رابه صورت جمع ترجمه می کنیم.مثال:

 اَحسن الی َمن عل مک .)نیکی کن به کسی که تو را آموخت.(

 اَ حسن الی َمن عل موک .)نیکی کن به کسانی که تو را آموختند.(

 جمله ِصله  )صله موصول (:

 جمله و یا شبه جمله اي كه بعد از اسم موصول مي آید و ابهام آن را برطرف مي كند. 

 مانند : 

 العاجزُ  من عجَز عن اکتساب الثواب. )ناتوان کسی است که عاجز باشد از بدست آوردن ثواب.(

 التلمیذُ الذی یجتهدُ ینجحُ .  )دانش آموزی که تالش می کند موفق می شود.(

 بنابر این  در هنگام تعین نقش ؛صله موصول نقشی در جمله ندارد . مانند:

 العاجزُ  مَ ن عجَز عَ ن الثواب اکتساب. )ناتوان کسی است که  عاجز باشد از بدست آوردن ثواب.(

ترجمه متوجه می شویم که اسم موصول به تنهایی از نظر معنی فایده صله موصول: باکمی دقت در 

؛ناقص ونامفهوم است وجمله صله این مشکل رابر طرف می کند.)صله موصول معموال یک فعل 

پس اگر بعد از اسم موصول چندین فعل وجود داشته باشد فقط فعل  است )یعنی یک جمله فعلیه است (

 اول ؛صله موصول است.(

 



:الدرس الثامن  

:معرب ومبنی  

معرب<< گویند.مانند کلمه  معرب :به کلماتی که حرکت حرف آخر آنها در جمله تغییر کند >> 

 مدّرس درجمالت زیر:

)    ( جاَء المدّرُس.  المدرُس: فاعل ومرفوع با ضمه  

َس : مفعول ومنصوب بافتحه )    ( رایُت الُمدّرَس. المدر   

)    ( المدّرِس : مجرور به حرف جر باکسرهَسل مُت علی المدّرِس .        

)    ( الُمدرُس مومن.        المدّرُس: مبتدا ومرفوع باضمه  

ُس .         مدّرُس خبر ومرفوع باضمه)    ( تنوین رفع  هَُو مدّرِ

 اعراب آخر کلمات چهار حالت است)رفع      نصب     جر     جزم    (

 

 

كلمه اي است كه حركت آن در شرایط مختلف ثابت باشد وتغییر نکند)حتی اگرنقش آنهاتغییر  مبنی:

 کند(.مانند : 

 ذهب الطالُب.                   الطالُب: فاعل مرفوع

 ضرَب الطفُل الطالَب.         الطالَب: مفعول ومنصوب

 َسل مُت علی الطالِب.        الطالِب: مجرور به حرف جر



 

 انواع كلمات مبني :

 استفهام ( – 5شرط        -4موصول       -3اشاره        – 2ضمیر         – 9:)  اسم -الف 

مضارع : دو صیغه  –  3 امر : همه صیغه ها – 2     ماضي : همه ي صیغه ها – 9:) فعل  –ب 

 جمع مؤنث(

 :) حروف : همه آن ها( حرف –ج 

یِن(می باشند وازهریکدر  -معرب هستند.زیرا دارای عالمت مثنی)انِ نکته مهم: همه اسمهای مثنی 

حات مخصوصی ازاعراب می توانیم استفاده کنیم که نشان دهنده تغییر است بنابر این اسمهای اشاره 

هستند. ِن؛ اللذین/ اللتان؛اللتیِن(معربمثنی )هذان ؛هذین /هاتان؛ هاتیِن(واسمهای موصول مثنی )اللذا  

کت حرف آخر کلمات معرب ومبنی یکی از این موارد است)         (اما نامگذاری این حرالبناء: 

 -ضمه      –کسره      –عالئم در کلمات معرب ومبنی باهم تفاوت دارد.درکلمات مبنی>>     فتحه 

/  سکون <<مبنی برفتح مانند: ذلک َ؛ الذیَن /مبنی برکسر مانند هذِه ِک /مبنی برضم مانند نحنُ      

جزم      –رفع     –جر      –مبنی برسکون مانند :انتم ؛اجلس /درکلمات معرب>>    نصب 

(منصوب مانند: مزرعه؛الصالحیَن/مجرورمانند:الکتاِب؛ رجٍل/ مرفوع مانند: معلوٌم؛المجاهدوَن/مجزوم 

ال تذهب/ مانند:  

کنیم فقط به حرکت مضارع( را معرفی 92و6نکته: هرگاه بخواهیم حرکت فعلهای مبنی )ماضی/

>>الم الفعل<< )حرف سوم ریشه( دقت می کنیم پس حرکت حرف آخر مهم نیست بلکه فقط الم 

 الفعل.

 مثال:فعَل:مبنی برفتح     فعلُوا: مبنی برضم   فعلت :مبنی برسکون  یفعلَن: مبنی برسکون

نی برسکون است. اگر یک کلمه مبنی آخرش صدای کشیده داشته باشد چون هیچ حرکتی ندارد پس مب

الذی( –فی  –متی  –الی  –هذا  –مانند:)ما   

 

 قواعد درس نهم :



 ة، جمله فعلی ةجمله اسمی جمله دو نوع است :

 جمله فعلیه : جمله ای است که غالباً با فعل شروع می شود جمله فعلیه دو رکن دارد.

 ب: فاعل                 الف : فعل 

داشتن حالتی در زمان معین داللت می کند فاعل همان انجام دهنده کار  فعل : به انجام دادن کاری یا

 )فعل( است.

فاعل : در عربی حتماً باید بعد از فعل بیاید و اگر قبل از فعلی بیاید دیگر فاعل نامیده نمی شود و نام 

رفع  ت و عالمتدیگری دارد که فاعل همیشه رفع می گیرد و به عبارت دیگر فاعل همیشه دو نوع اس

 ( است. –یا   --غالباً ) 

 فعل از جهت ) مذکر و مؤنث( با فاعل خود مطابقت می کند.

 فعل از جهت )مذکر و مؤنث( با فاعل خود مطابقت می کند.

 به آن جمله ی فعلیه می گوئیم. هر گاه فعل در آغاز جمله بیاید

 رت مفرد می آید.در صیغه های غایب هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر بیاید، فعل به صو

 هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر نیامده باشد، فعل همراه ضمیری می آید که همان ضمیر فاعل است

 فاعل به صورت ضمیر می آید.  –در صیغه های مخاطب و متکلم همانند همه زبانها 

 تَْکتبون َ ) و( تکتبین )ی ( –مانند : اکتُُب )انا( 

 فاعل کامل می شود، الزم می گوئیم.به فعل هایی که معنای آنها با 

 به فعل هایی که عالوه بر فاعل ، به مفعول نیز نیاز داشته باشد متعدی می گوییم.

 مفعول از دو راه تشخيص می دهيم؟

 . تشخیص از راه معنا9

 . تشخیص از راه عالمت2

زبان عربی قدم نخست برای تشخیص مفعول به همچون سایر نقش ها ، مهم معنای عبارت است. در 

مفعول به نیز دارای عالمتی است که به وسیله آن می توان مطمئن شد که تشخیص ما صحیح بوده و 

 کلمه مورد نظر مفعول به است.



( است یعنی مفعول به پیوسته منصوب می   -   -عالمت اختصاصی مفعول به معموالً فتحه ) 

 باشد.مفعول به معموالً بعد از فاعل می آید.

غالباً  ، با فعل بیایند هر سه قسم کلمهل منصوب ) ایّاک و ...( ونیز ضمایز متصل به ضمیر منفص

  مفعول به هستند 

 قواعد درس نهم :

 ة، جمله فعلی ةجمله اسمی جمله دو نوع است :

 جمله فعلیه : جمله ای است که غالباً با فعل شروع می شود جمله فعلیه دو رکن دارد.

 ب: فاعل                 الف : فعل 

فعل : به انجام دادن کاری یا داشتن حالتی در زمان معین داللت می کند فاعل همان انجام دهنده کار 

 )فعل( است.

فاعل : در عربی حتماً باید بعد از فعل بیاید و اگر قبل از فعلی بیاید دیگر فاعل نامیده نمی شود و نام 

ت و عالمت رفع ی گیرد و به عبارت دیگر فاعل همیشه دو نوع اسدیگری دارد که فاعل همیشه رفع م

 ( است. –یا   --غالباً ) 

 فعل از جهت ) مذکر و مؤنث( با فاعل خود مطابقت می کند.

 فعل از جهت )مذکر و مؤنث( با فاعل خود مطابقت می کند.

 به آن جمله ی فعلیه می گوئیم. هر گاه فعل در آغاز جمله بیاید

 ی غایب هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر بیاید، فعل به صورت مفرد می آید.در صیغه ها

 هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر نیامده باشد، فعل همراه ضمیری می آید که همان ضمیر فاعل است

 فاعل به صورت ضمیر می آید.  –در صیغه های مخاطب و متکلم همانند همه زبانها 

 بون َ ) و( تکتبین )ی (تَْکت –مانند : اکتُُب )انا( 

 به فعل هایی که معنای آنها با فاعل کامل می شود، الزم می گوئیم.

 به فعل هایی که عالوه بر فاعل ، به مفعول نیز نیاز داشته باشد متعدی می گوییم.



 مفعول از دو راه تشخيص می دهيم؟

 . تشخیص از راه معنا9

 . تشخیص از راه عالمت2

فعول به همچون سایر نقش ها ، مهم معنای عبارت است. در زبان عربی قدم نخست برای تشخیص م

مفعول به نیز دارای عالمتی است که به وسیله آن می توان مطمئن شد که تشخیص ما صحیح بوده و 

 کلمه مورد نظر مفعول به است.

 ( است یعنی مفعول به پیوسته منصوب می  -   -عالمت اختصاصی مفعول به معموالً فتحه ) 

 باشد.مفعول به معموالً بعد از فاعل می آید.

غالباً  ، با فعل بیایند هر سه قسم کلمهضمیر منفصل منصوب ) ایّاک و ...( ونیز ضمایز متصل به 

  مفعول به هستند 

 جار و مجرور :  

عن )برای ( علی )بر روی( ِب )با( َک )مانند( ْن )از( فی )در( الی )به سوی( لبه حروفی از قبیل مِ 

 )از( حروف جر ، به اسم پس از آنها مجرور و به هر دو جار و مجرور می گوئیم.

  حروف جر تنها قبل از اسم می آیند. 

 قواعد درس دهم :

 جمله اسمیه : جمله ای است که غالباً با اسم شروع می شود و دو رکن دارد :

 مبتدا، خبر

( در جمله )المؤمنُ :د درباره آن خبر می دهیم مانن . مبتدا : اسمی که غالباً در ابتدای جمله می آید و9

 (صبورٌ  )المؤمنُ 

. خبر : کلمه یا کلماتی است که غالباً بعد از مبتدا می آیاد و درباره مبتدا خبرمی دهد و معنی جمله 2

را کامل می کند. مانند : )صبور( در جمله المؤمن صبوٌر اعراب مبتدا و خبر هردو رفع است و به 



 

 ( است.  –یا    --گر مبتدا و خبر مرفوع هستند و عالمت رفع آنها غالباً )عبارت دی

 خبر معموالً از لحاظ مذکر و مؤنث از مبتدا تبعیت می کند.

 جاَء الطالُب : فعل و فاعل 

 الطالُب جاَء: مبتدا و خبر

می  برای یافتن خبر پی بردن به مفهوم عبارت راهگشاست. ترجمه و معنای جمله خبر را مشخص

 کند.

 خبر غالباً به یکی از سه صورت زیر می آید :

 . مفرد )مؤمٌن صبوٌر( 9

 . جمله فعلیه )المسلُم یَْصدُق( 2

 . جار و مجرور)النجاةُ فی الّصدِق( 3

 اعراب کلمات مبنی ) ضمایر، اشاره ، ....( محلی است.

 اعراب جمله و شبه جمله نیز محلی است.

 ایر و اسم های اشاره و جمله ها و شبه جمله ها محالً مرفوع می باشند.بنابراین در مبتدا و خبر، ضم

محلی یا محالً : یعنی کلمه مورد نظر در محلی قرار گرفته که اعراب خاصی را می طلبد اما از 

 گرفتن آن ناتوان است.

 هذا کتاٌب . مثالً وقتی می گوئیم : هذا در جمله 

ی و موقعیتی واقع شده که باید مرفوع می شد اما از گرفتن محالً مرفوع است یعنی این کلمه در محل

 اعراب رفع ناتوان است.

 


