
 

 

انواع اعراب(())  

ُ   اصلی                         ( ، ()رفعٌ   ُ ( ر  )ج ، )نصبَ   ُ  ُ  

جمع مذکر سالم  -1                                                                            

مثنی)تثنیه( -2فرعی بالحروف      الف(                       (لفظی)ظاهری( 1  

خمسه ءأسما -3                                                                            

فرعی)نیابی(                          

نث سالمؤجمع م -1                                                                          

فرعی بالحرکة ب(                                              

رف -2                                                                         ممنوع من الص   

 

 

جر( –نصب  –)رفع مقصور آالخر -1                    

 

(جر   –نصب  –)رفع :  متکل م مضاف به ضمیر)ي( -2تقدیری       (2  

 

نصب لفظی ظاهری است(اعراب ) ، (منقوص آالخر )رفع و جر   -3                    

 

 

ضمیر -1                                            

شرط و استفهام -2                                           

  موصول به جز مثنی ها -3                                         

به جز مثنی ها اشاره -4      اسم های مبنی -1                 

                                          

                                                             (محل ي3

 

و....(  خبری ه –ه حالی   –ه )وصفی   جمله ها -2                   

ظرف( –)جار و مجرور  شبه جمله -3                   

    



 

 

: ا عراب فرعی بالحروف  

بالحرکة( -فرعی )بالحروف  - 2  //    اصلی  -1  . اعرابی است که در آخر کلمات قابل مشاهده است وبر دو نوع است )ظاهری( اعراب لفظی  

نوع از کلمات معرب عربی می آیند . 3به جای حرکتهای اصلی حرف جانشین می شود و تنها در  : بالحروف فرعی  

)و( المسلمونَ  رفع                           

جمع مذکر سالم-1  

المسلمینَ  نصب و جر)ي(                           

رفع)ا( مومنان                             

ی )تثنیه(مثن   -2  

منین  نصب و جر )ي( مؤ                           

( حم – فم -ذو - أخ – أب ) : أسماء خمسة -3  

موارد فرعی بالحروف است.و یکی از  گیرند نوع اعراب می ( 3خمسه )أسماء  : هتوج    

مت  علی أخ   /  اٌَب  جاء صلی می شود.لیه نداشته باشند اعرابشان لفظی اا اگر اسماء خمسه مفرد باشند و مضاف -1
رأیت  أبا    /  سل   

/ سل مت  علی أخي / رأیت  حمي اَبي جاء .م اضافه شوند اعرابشان تقدیری می شودمتکل   در صورتی که اسماء خمسه به ضمیر )ي( -2  

       م یعنی مضاف الیه داشته باشند ولی مضاف الیه آنها ضمیر)ي(نباشند فرعی بالحروف و اگر اسماء خمسه مضاف شوند به غیر )ي(متکل   -3

أبا الفضل  رأیت   /   ذي علم  سل مت  علی  /   اَبوک جاء    گیرند. می شوند.)رفع واو()نصب الف()جر یاء( می  

م است و اگر بعدش مضاف الیه باشد اعرابش ضمیر )ي( متکل  اگر بعدش مضاف الیه نباشد اعرابش تقدیری است زیرا مضاف به  )أبي( : نکته

 فرعی بالحروف می شود.  جاء أبی / سل مت  علی أبي محمد  

ابوان  + ها = ابواها   می شود. ر سالم مضاف شوند نون آنها بخاطر اضافه شدن حذف : اگر مثنی یا جمع مذک   هتوج    

 یری نمی شود زیرا ضمیر )ي(می ماند و تقد  بالحروف باقی فرعی متکل م اضافه شوند اعرابشانمثنی و جمع مذکر سالم اگر به ضمیر)ي(  : نکته

                       حروف را ندارد.)فقط نون آنها به خاطر اضافه شدن حذف می شود( از ظاهر شدن حرکتها جلوگیری می کند و قدرت مقابله با

    صدیقيَّ   رأیت       /    جاء صدیقايَ    

د    جمع مکسر هستند و اعرابشان اصلی است. آباء( –إخوة  -)ا خوان : نکته م / رأیت ا خواَن محم  . جاء ا خوة  یوسف  / سل مت  علی آباء  ک   

 


