


 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 

www.PNUEB.com



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين

www.PNUEB.com 



بسم اهللا الرحمن الرحيم
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٣٣درس صرف و نحو کاربردی درس صرف و نحو کاربردی ٣٣کاکا
کارشناس کارشناسدوره دوره کارشناسیدوره کارشناسیدوره

اسالمی معارف و الھيات اسالمیرشته معارف و الھيات یرشته ر  ھي و  یر  ر  ھي و  ر 
از دروس مشترک از دروس مشترک 
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ات اتشخ مشخصاتمشخصاتشخ

•• واحدیواحدی۴۴درس مشترک درس مشترک                                             
•• ٣٣کتاب صرف و نحو کاربردیکتاب صرف و نحو کاربردی::منبعمنبع                              
•• زاده امام احمد سيد دکتر زادهتاليف امام احمد سيد دکتر ••تاليف تاليف دکتر سيد احمد امام زادهتاليف دکتر سيد احمد امام زاده                                        
•• چاپ دانشگاه پيام نورچاپ دانشگاه پيام نور                                                        
••                                   
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محمد ھادی امين ناجیمحمد ھادی امين ناجی: : تھيه اساليد ھاتھيه اساليد ھا
  
قم مرکز نور پيام دانشگاه علم ھيات قمعضو مرکز نور پيام دانشگاه علم ھيات عضو ھيات علمی دانشگاه پيام نور مرکز قمعضو ھيات علمی دانشگاه پيام نور مرکز قمعضو
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::ھدفھدف
ا ز ن ف ث ا ا شنا اآ ز ن ف ث ا ا شنا آ شنا يی با مباحث صرف و نحو زبان عربیآ شنا يی با مباحث صرف و نحو زبان عربیآ

اسم و حرف اسممباحث و حرف مباحث حرف و اسممباحث حرف و اسممباحث
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ل لل   الدرس االولالدرس االولل
الجّر الجّرحروف جرحروف جررو  رو 
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الحروفالحروف
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• الحروفالحروف
•• الحروفالحروف تتكونتتكون،،))الھجائيهالھجائيهحروفحروف((حروف المبانيحروف المباني
..منھا الكلمهمنھا الكلمه ھھ

••  ..داله علي معاٍن في غيرھاداله علي معاٍن في غيرھا: : حروف المعانيحروف المعاني

www*p
nu

eb
*co

m



کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• الحروف المعانيالحروف المعاني
••    ......كحروف الجر و كحروف الجر و ::حروٌف عاملهٌ حروٌف عاملهٌ 
••  عامله غيُر عاملهحروٌف غيُر و::حروٌف وَكھل ••َكھل    ......كھل و كھل و ::حروف غير عاملهٍ حروف غير عاملهٍ 
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الجّر حروف الجرحروف
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• حروف الجرّ حروف الجرّ 
•• ..حروٌف تختص بالدخوِل علي االسماء فقط، فتجّرھاحروٌف تختص بالدخوِل علي االسماء فقط، فتجّرھا--
•• متعلقان-- المجرور و متعلقانالجاّر المجرور و ••::الجاّر ::الجار و المجرور متعلقانالجار و المجرور متعلقان--
•• و استعينوا بالّصبرِ و استعينوا بالّصبرِ : : بالفعلبالفعل  ..١١                                                
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• : : بمايشتق من الفعلبمايشتق من الفعل  ..٢٢
•• اني جاعٌل في االرِض خليفهً اني جاعٌل في االرِض خليفهً 

•• ::بما ھو بمعني الفعلبما ھو بمعني الفعل  ..٣٣
ُُ•• ھذا في الصفِّ استاُذَكھذا في الصفِّ استاُذَك
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• اقسام حروف الجرّ اقسام حروف الجرّ 
ًً•• متيمتي--لعلّ لعلّ   --كيكي::ما يعمل الجّر شذوذاًما يعمل الجّر شذوذاً--١١

•• االستثناء--٢٢ في االستثناءمايستعمل في ••حاشاحاشا--عداعدا--خالخال::مايستعمل حاشاحاشا  --عداعدا  --خالخال::مايستعمل في االستثناءمايستعمل في االستثناء--٢٢
•• ......حتي و حتي و   --منذُ منذُ   - - مذمذ: : مايجّر االسم الظاھر فقطمايجّر االسم الظاھر فقط  --٣٣
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ٤٤--   ً ً مايجّر االسم الظاھر و الضمير معا     وو  عن عن   ،،اليالي  ،،منمن: : مايجّر االسم الظاھر و الضمير معا
......
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• االولاالول
ًً•• ::ما يعمل الجّر شذوذاًما يعمل الجّر شذوذاً

•• كيكي--  و»»ماما«« واالستفھاميه وصلتھا»»ماما««االستفھاميه وصلتھاالمصدريه ••المصدريه كيكي    ..المصدريه وصلتھاالمصدريه وصلتھا»»ماما««االستفھاميه و االستفھاميه و »»ماما««
•• لعّل لعّل  في لغه بني عقيلفي لغه بني عقيل  
•• متي متي  في لغه بني ھذيلفي لغه بني ھذيل  
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• الثانيالثاني
•• ::مشترك بين االستثناء و الجّرمشترك بين االستثناء و الجّر
•• افعاالً-- كانت بعدھا ما ُنصَب افعاالًاذا كانت بعدھا ما ُنصَب ••اذا اذا نِصب ما بعدھا كانت افعاالاذا نِصب ما بعدھا كانت افعاال--
•• ))جاء الطالُب عدا  زيداً جاء الطالُب عدا  زيداً ((
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ..اذا ُجّر ما بعدھا كانت حروف جرٍّ اذا ُجّر ما بعدھا كانت حروف جرٍّ   --  
•• ))ا سعيٍدا سعيٍدششقام القوم حاقام القوم حا((
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• الثالثالثالث
•• ::مايجّر االسم الظاھرمايجّر االسم الظاھر
•• استعماالتھا و الحروف ھذه استعماالتھامعاني و الحروف ھذه ••معاني معاني ھذه الحروف و استعماالتھامعاني ھذه الحروف و استعماالتھا
•• منذ ُ منذ ُ ––مذ مذ   جران االسم الظاھر فقطجران االسم الظاھر فقطيي  
•• بشرط بشرط 
•• الزمان عل داالً االسم يكون الزمانان عل داالً االسم يكون وان والماض ••الحاضرالحاضرالماض ..الحاضرالحاضر  الماضي والماضي وان يكون االسم داال علي الزمانان يكون االسم داال علي الزمان www*p
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• االبتالئيه االبتالئيه » » منمن««بمعني بمعني   ::الماضيالماضي  
ًً•• ..ما رايت سعيداً منذ يوِم الجمعه الماضيما رايت سعيداً منذ يوِم الجمعه الماضي

•• الظرفيهالظرفيه»»فيفي««بمعنيبمعني  ••::الحاضرالحاضر الظرفيهالظرفيه» » فيفي««بمعنيبمعني  ::الحاضرالحاضر  
•• ..ما رايت طالباً منذ يوِمناما رايت طالباً منذ يوِمنا                                          
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• حّتيحّتي
•• ))ِاليِالي. (. (انتھاء الغايهانتھاء الغايه..١١::معناھامعناھا
•• الفجر مطلع حتي ھي الفجرسالم مطلع حتي ھي ••سالم ..سالم ھي حتي مطلع الفجرسالم ھي حتي مطلع الفجر
•• معمع  ..٢٢:: ..قدم الحاج حتي المشاهقدم الحاج حتي المشاه
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ..٣٣حتي حتي   ::  االسم الصريحاالسم الصريح  
ََّّ•• سرت النھار کلَّه حتی آخِرهسرت النھار کلَّه حتی آخِره

•• ۴۴حتيحتي  الموّول الموّولالمصدر ••::المصدر ..۴۴حتيحتي  ::المصدر الموولالمصدر الموول
•• ..الينا موسيالينا موسي  حتي يرجعَ حتي يرجعَ 

www*p
nu

eb
*co

m



کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::الّتاءالّتاء
•• ))هللاهللا((مختص بلفظ الجاللهمختص بلفظ الجالله
•• عليناآثرآثرلقدلقدتاتا هللاُ عليناك هللاُ ••ك ِ ِتا ك هللا عليناك هللا عليناآثرآثرلقدلقدتا
•• ::الواوالواو :             :             تدّل علي القسم كالتاءِ تدّل علي القسم كالتاءِ              

لل والتيِنوالتيِن                                  
•• القسم فعُل معھما القسميحذف فعُل معھما م..يحذف ل  ھ  مي  ل  ھ  ..ي  www*p
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ُربَّ ُربَّ 
ًً••  ً ً معناھا التقليل غالبا معناھا التقليل غالبا

•• الجمله صدر في تكون ان الجملهيشترط صدر في تكون ان نكره،--يشترط بھا نكره،والمجرور بھا ••والمجرور والمجرور بھا نكره،والمجرور بھا نكره،--يشترط ان تكون في صدر الجملهيشترط ان تكون في صدر الجمله
•• ..ُربَّ صمٍت ابلغ من كالٍمُربَّ صمٍت ابلغ من كالٍم: : ال يحتاج الي متعلقال يحتاج الي متعلق
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• رّب رّب  الكافهالكافه» » ماما««  
•• مجرورھا النكره يحتاج الي لغٍت مفرٍد او جملهٍ مجرورھا النكره يحتاج الي لغٍت مفرٍد او جملهٍ 
•• نعت بدون مجيئه يصّح نعتو بدون مجيئه يصّح ••و ..و يصح مجيئه بدون نعتٍ و يصح مجيئه بدون نعتٍ 
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• اعراب مجرور ُربَّ اعراب مجرور ُربَّ 
•• ::مبتدامبتدا  --١١ ::اذا جاَء بعده فعل الزماذا جاَء بعده فعل الزم  --
•• اقَبل كريم زائر اقَبلُربَّ كريم زائر ••ُربَّ رب زائٍر كريٍم اقبلرب زائٍر كريٍم اقبل
•• ::اذا استوفي الفعل بعده مفعولهاذا استوفي الفعل بعده مفعوله  --
•• رب درٍس طويٍل حفظُتهُ رب درٍس طويٍل حفظُتهُ 
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• اذا كان الفعل بعَده متعدياً و لم يستوِف مفعوَلهاذا كان الفعل بعَده متعدياً و لم يستوِف مفعوَله: : مفعول بهمفعول به  --٢٢
ُُ•• رّب سورٍه طويلٍه حفظتُ رّب سورٍه طويلٍه حفظتُ 
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::الكافالكاف
•• ::اشھر معانيھااشھر معانيھا
•• الرحيم::التشبيهالتشبيه-- كاالب لليتيم الرحيمكن كاالب لليتيم ••كن كن لليتيم كاالب الرحيمكن لليتيم كاالب الرحيم::التشبيهالتشبيه  --
•• ::التعليل و السببيهالتعليل و السببيه  --
•• رب ارحمھما كما رّبياني صغيراًرب ارحمھما كما رّبياني صغيراً
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::زائده للتوكيدزائده للتوكيد  --
•• ليس كمثلِِه شيٌءليس كمثلِِه شيٌء
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• الرابعالرابع
•• هٌ هٌ ععالحروف التي تجّر الظاھر و المضمر سبالحروف التي تجّر الظاھر و المضمر سب
•• الالم،،اليالي،،منمن::وھيوھي و الباء في، علي، الالمعن، و الباء في، علي، ••عن، ..عن، علي، في، الباء و الالمعن، علي، في، الباء و الالم،،اليالي  ،،  منمن::وھيوھي
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• اشھر معانيھااشھر معانيھا: : ِمنْ ِمنْ 
•• ..ِمَن المسجِد الحراِمِمَن المسجِد الحراِم::انيهانيهککالمَ المَ ههالبتداِء الغايالبتداِء الغاي--١١
•• الغا--٢٢ الغاالبتداء يوم::الزمانيهالزمانيهيهيهالبتداء اول يوممن اول ••من ..من اول يوٍممن اول يوٍم::الزمانيهالزمانيهيهيهالبتداء الغاالبتداء الغا  --٢٢
•• ..ِمْن الّناسِ ِمْن الّناسِ ): ): بعضبعض((للتبعيض للتبعيض   --٣٣
•• ..من فّضهٍ من فّضهٍ : : لبيان الجنسلبيان الجنس  --٤٤
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ))بدل االخرهً بدل االخرهً ((ضيتم بالحياه الدنيا من االخرِه ضيتم بالحياه الدنيا من االخرِه رَ رَ اَ اَ : : بدلبدل  --٥٥
•• زائدهزائده: : ِمنْ ِمنْ   --٦٦
•• بحذفھا المعني يختل ال ان بحذفھاعالمتھا المعني يختل ال ان ••عالمتھا ..عالمتھا ان ال يختل المعني بحذفھاعالمتھا ان ال يختل المعني بحذفھا
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ))ِمنْ ِمنْ ((شروط زياده شروط زياده 
•• رهرهککالمجرور بھا نالمجرور بھا ن--١١
•• استفھام--٢٢ او نھي او نفي يسبقھا استفھامان او نھي او نفي يسبقھا ••::ان ::ان يسبقھا نفي او نھي او استفھامان يسبقھا نفي او نھي او استفھام  --٢٢
•• ھل جاءك من احٍد؟ھل جاءك من احٍد؟
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::اشھر معانيھااشھر معانيھا: : ِاليِالي
•• ..الي المسجد االقصيالي المسجد االقصي::انتھاُء الغايه المكانيهانتھاُء الغايه المكانيه--١١
•• الزمانيه--٢٢ الغايه الزمانيهانتھاُء الغايه اّتمو::انتھاُء اّتموثّم الليلااثّم الي الليلالصيام الي ••الصيام ..الصيام الي الليِلالصيام الي الليِلااثم اتموثم اتمو::انتھاء الغايه الزمانيهانتھاء الغايه الزمانيه--٢٢
•• سلوا وجوھكم و ايديكم الي المرافقسلوا وجوھكم و ايديكم الي المرافقغغفافا) ) معمع((بمعني بمعني   --٣٣
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::الالمالالم
•• .. ما في السموات ما في السموات::ملكيتملكيت--١١
•• للفالح::اختصاصاختصاص--٢٢ للفالحالفاس ••الفاس ..الفاس للفالحالفاس للفالح::اختصاصاختصاص--٢٢
•• ..لتحُكَم بين الناسلتحُكَم بين الناس: : تعليل و سببتعليل و سبب  --٣٣
•• َرِدف لكمَرِدف لكم: : زائدهزائده  --٤٤
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• الجٍل مسّميً الجٍل مسّميً : : انتھاء الغايهانتھاء الغايه  --٥٥
•• ھب ليھب لي: : للتعديهللتعديه--٦٦
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::فيفي
•• ::الظرفيهالظرفيه  --١١
••  المسجدعليٌّعليٌّ::حقيقيهحقيقيه المسجدفي ••في                          ..في المسجدفي المسجدعليعلي::حقيقيهحقيقيه
••                            ..لكم في القصاص حياهٌ لكم في القصاص حياهٌ : : مجازيهمجازيه  
•• ))معمع((بمعني بمعني   --٢٢    ..في زينِتهِ في زينِتهِ   
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ))عليعلي((بمعني بمعني   --٣٣
ُُّّ•• ..كم في ُجُذوِع النخِلكم في ُجُذوِع النخِلنّ نّ ببالصلالصل

•• والتعليل--٤٤ والتعليلالسببيه فيه::السببيه لمتّنني الذي لكنَّ فيهفذ لمتّنني الذي لكنَّ ••فذ ..فذ لكن الذي لمتنني فيهِ فذ لكن الذي لمتنني فيهِ ::السببيه والتعليلالسببيه والتعليل--٤٤
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::الباءالباء
ََ•• ..َذَھَب هللاُ بنورھمَذَھَب هللاُ بنورھم::للتعديهللتعديه--١١

•• بقائم::زائدهزائده--٢٢ زيد بقائمما زيد ••ما ..ما زيد بقائٍمما زيد بقائٍم::زائدهزائده--٢٢
•• ::  تزاد الباء فيتزاد الباء في
•• ..يديدعبعبليس بظالٍم للليس بظالٍم لل: : خبر ليسخبر ليس) ) الفالف
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ..و ما رّبَك بظالم للبعيدو ما رّبَك بظالم للبعيد: : خبر ال النافيهخبر ال النافيه) ) بب
•• ..ھل زيد بقائمھل زيد بقائم::في الخبر المنفي و االستفھامفي الخبر المنفي و االستفھام))جج
•• الفعل))دد الفعلفاعل وكيالً):):كفيكفي((فاعل با وكيالًكفي با ••كفي كفي با وكيالكفي با وكيال):):كفيكفي((فاعل الفعلفاعل الفعل) ) دد
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::َعليَعلي  --  
•• ))عنعن((المجاوزه المجاوزه --الظرفيهالظرفيه--االستعالءاالستعالء
•• الدك و عليك رضي الدكاذا و عليك رضي ••اذا ......اذا رضي عليك و الدكاذا رضي عليك و الدك
•• ::  عنعن  --
•• ::المجاوزهالمجاوزه
••  المدينه::الحسيهالحسيه عن المدينهرحلُت عن ••رحلُت                              www*p..رحلت عن المدينهِ رحلت عن المدينهِ : : الحسيهالحسيه
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

••  ..اخذت العلم عن االستاذِ اخذت العلم عن االستاذِ : : المعنويهالمعنويه    
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• الّدرس الّثانیالّدرس الّثانی
•• حروف العطفحروف العطف
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• الدرس الثانيالدرس الثاني
•• ::عشرهٌعشرهٌ  حروف العطفحروف العطف
•• الاواو،،ييحّتحّت،،ثّمثّم،،الفاءالفاء،،واوواوالال(( و ال،ام،بل،لکن،اّما و ••))،ام،بل،لکن،اّما ))،ام،بل،لکن،ِاما و ال،ام،بل،لکن،ِاما و الاواو،،ييحت حت ،،ثمثم  ،،الفاءالفاء،،واوواوالال((
•• ::اركان عطفاركان عطف
•• معطوف عليه، حرف عطف، معطوفمعطوف عليه، حرف عطف، معطوف  
•• جاءجاء ٌّ ٌّعل عل ••حميٌدحميٌدوو جاءجاء عليعلي www*pحميدحميد                    وو
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::انواع عطفانواع عطف
•• ذھب زيٌد و عباٌسذھب زيٌد و عباٌس::اسم ظاھر بر اسم ظاھراسم ظاھر بر اسم ظاھر--١١
•• ضميرببضميرضمير--٢٢ ضميرر صديقان::ر انت و صديقانانا انت و ••انا انا و انت صديقانانا و انت صديقان::ر ضميرر ضميرببضميرضمير--٢٢
•• اكرمت زيداً و اياكاكرمت زيداً و اياك: : ضمير بر اسم ظاھرضمير بر اسم ظاھر  --٣٣
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::اسم ظاھر بر ضميراسم ظاھر بر ضمير--٤٤
•• ً عليا اياك اال رايُت علياًما اياك اال رايُت ••ما ما رايت اال اياك عليا ما رايت اال اياك عليا                                           

•• ::عطف فعل بر فعلعطف فعل بر فعل  --٥٥
•• تومنوا تومنواان ••تّتقواتّتقواووان تتقواتتقوا    وو    ان توِمنواان توِمنوا                                                       www*p
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::دقتدقت
•• عطف اسم ظاھر بر ضمير مستتر يا ضمير مستتر يا ضميرعطف اسم ظاھر بر ضمير مستتر يا ضمير مستتر يا ضمير

نيازمند فاصله بين معطوف و معطوف عليه نيازمند فاصله بين معطوف و معطوف عليه متصل مرفوعمتصل مرفوع وع وعر ير و و و بين ز يي و و و بين ز ي
..استاست
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::مثالمثال

•• ربَُّك و انَت ربَُّكاذھْب و انَت ••اذھْب ِ            ِ ..اذھب انت و ربكاذھب انت و ربك           

•• ..جئُت انا و عليٌّجئُت انا و عليٌّ                                    
•• است فاصل شده مشخص استکلمه فاصل شده مشخص ••کلمه ..کلمه مشخص شده فاصل استکلمه مشخص شده فاصل است www*p
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::بررسي حروف عطفبررسي حروف عطف
•• ارسلنا موسي و اخاهُارسلنا موسي و اخاهُ::به صورت مطلقبه صورت مطلق::الواوالواو
•• فاصله::الفاءالفاء بدون و پي در فاصلهپي بدون و پي در ••::پي ::پي در پي و بدون فاصلهپي در پي و بدون فاصله::الفاءالفاء
•• وكزه موسي فقضي عليهوكزه موسي فقضي عليه  
•• ..من طين ثم جعل نسَلهُ من طين ثم جعل نسَلهُ : : ترتيب و فاصلهترتيب و فاصله: : ثمّ ثمّ 
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• : : به صورت مطلقبه صورت مطلق: : حّتيحّتي
•• ..مات الناس حتي االنبياءمات الناس حتي االنبياء
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• »»حتيحتي««شرايط عطف با شرايط عطف با 
•• ..معطوف اسم ظاھرمعطوف اسم ظاھر--١١
•• مفرد--٢٢ مفردمعطوف ••معطوف معطوف مفردمعطوف مفرد--٢٢
•• ::معطوف جزئي از معطوف عليهمعطوف جزئي از معطوف عليه  --٣٣
••    غلبك الرجال حتي الصبيانُ غلبك الرجال حتي الصبيانُ : : اخسّ اخسّ   
••  االنبياُء::اشرفاشرف حت الناُس االنبياُءمات حت الناُس ••مات    ..مات الناس حتي االنبياء مات الناس حتي االنبياء : : اشرفاشرف www*p
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• »»اواو««
•• ::اثبات يكي از موارد در معاني مختلفاثبات يكي از موارد در معاني مختلف
•• العلماجالجال العلماس الّزھادءََءس الّزھاداو ••او ..او الزھاداو الزھادءءس العلماس العلماجالِ جالِ 
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• »»امام««
•• ام متصلهام متصله پس از ھمزهپس از ھمزه تسويهتسويه
•• استفھام ھمزه از استفھامپس ھمزه از ••پس                   پس از ھمزه استفھامپس از ھمزه استفھام
•• ::  ام منقطعهام منقطعه به معني بلبه معني بل
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• »»بلبل««
•• انصراف از يك موضوع و روي آوردن به موضوع ديگرانصراف از يك موضوع و روي آوردن به موضوع ديگر
•• بل بلمعاني ::معاني  پسين براي نقيض اثبات و پيشين حكم پسينبيان براي نقيض اثبات و پيشين حكم ••بيان ::معاني بلمعاني بل  بيان حكم پيشين و اثبات نقيض براي پسينبيان حكم پيشين و اثبات نقيض براي پسين

) ) نفي، نھينفي، نھي((
ً ل ً ًُ ل ً ُ•• ..ما بنيُت دارا بل مدرسهً ما بنيُت دارا بل مدرسهً 
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

••          انصراف از پيشين و انتقال به پسين انصراف از پيشين و انتقال به پسين   
•• ))موجبه، امرموجبه، امر((                                          
•• ::مثالمثال زيٌد بل سعيٌد زيٌدذھب بل سعيٌد ••ذھب ::مثالمثال       ذھب سعيد بل زيدذھب سعيد بل زيد
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• »»الال««
•• »»نفي و عطفنفي و عطف««
•• معطوف معطوفشرايط ••»»الال««شرايط »»الال««شرايط معطوف شرايط معطوف 
•• مفردمفرد  --١١
•• بعد از نداء، امر يا ايجاببعد از نداء، امر يا ايجاب  --٢٢
•• سعيٌد ال زيٌد سعيٌدجاء ال زيٌد ••جاء www*pجاء زيد ال سعيدجاء زيد ال سعيد
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• »»لكنلكن««
•• حرف استدراكحرف استدراك
•• با عطف باشرايط عطف ••»»لكنلكن««شرايط »»لكنلكن««شرايط عطف با شرايط عطف با 
•• معطوف مفردمعطوف مفرد  --١١
•• نفي يا نھي پيشيننفي يا نھي پيشين  --٢٢
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• »»واوواو««بدون بدون   --٣٣
ُُ•• ما درسُت الفقَه لكن النحَوما درسُت الفقَه لكن النحَو
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• »»اّمااّما««
•• »»اثبات و پذيرش يكي از موارداثبات و پذيرش يكي از موارد««
•• ••دومدوم»»اّمااّما««وجودوجود::شرطشرط ..دومدوم» » امااما««وجودوجود::شرطشرط
•• »»اّمااّما««معاني معاني 
•• تخيير، اباحه، تقسيم، ابھام، شكتخيير، اباحه، تقسيم، ابھام، شك
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

ً ًً ً•• انا ھديناه السبيل اّما شاكراً و اّما كفوراًانا ھديناه السبيل اّما شاكراً و اّما كفوراً
•• عطف عطفحرف ••حرف حرف عطفحرف عطف
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::التدريب االولالتدريب االول
•• ..عين حرف العطفعين حرف العطف
•• َفسّوي َخَلَق َفسّويالذي َخَلَق ••الذي الذي خلق فسويالذي خلق فسوي
•• »»الفاءالفاء««حرف عطف حرف عطف 
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ::التدريب الثانيالتدريب الثاني
•• اليهاليهتتاعرب الجمله الاعرب الجمله ال
•• مقالٌه ال قصٌه مقالٌهھذه ال قصٌه ••ھذه ھذِه قصه ال مقاله ھذِه قصه ال مقاله 
•• ھذه اسم اشاره في محل رفع مبتداھذه اسم اشاره في محل رفع مبتدا
•• قصٌه خبر مرفوع بالضمه قصٌه خبر مرفوع بالضمه  معطوف عليهمعطوف عليه
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کا ن کاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو کاربردیصرف و نحو کاربردی

•• ال ال  حرف عطفحرف عطف
•• مقالٌه معطوفمقالٌه معطوف
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• الدرس  الثالثالدرس  الثالث
•• اال االحرفا ••ستفھامستفھامحرفا ستفھامستفھامحرفا االحرفا اال
•• و و 
•• حروف الجوابحروف الجواب
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ا ت اال افا ت اال حرفا االستھامحرفا االستھامفا
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• حرف حرف   ..١١استفھام  استفھام    ھمزهھمزه  
••                    ھلھل  
•• اسماسم٢٢  سؤالبربر موضوع سؤالاساس موضوع ••اساس     اسماسم  ..٢٢               اساس موضوع سؤالاساس موضوع سؤالبربر
••    متيمتي  --اسم مانند اينَ اسم مانند اينَ   ١١١١با با   
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::  استفھام با حرفاستفھام با حرف
•• صدرات طلبصدرات طلب--١١
•• از--٢٢ ازقبل فعليهجمالتجمالتقبل غلبه با فعليه و فعليهاسميه غلبه با فعليه و ••اسميه ..اسميه و فعليه با غلبه فعليهاسميه و فعليه با غلبه فعليهجمالتجمالتقبل ازقبل از--٢٢
•• اعراباعراب  فاقدفاقد  --٣٣
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::مثالمثال
•• َاَسافاَساف-- َر ؟؟   زيٌد ام اقامَ  زيٌد ام اقامَ ر
•• مسافٌر-- زيٌد مسافٌرھل زيٌد ••؟؟ھل ؟؟  ھل زيد مسافر ھل زيد مسافر --
•• . . نشان استفھام است نشان استفھام است » » ھلھل««و  و  » » اا« « حروف حروف 
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• احكام الھمزهاحكام الھمزه
•• ))مفردمفرد((طلب تصور طلب تصور --١١
•• دفتراً؟اَاَ ام تريٌد دفتراً؟كتاباً ام تريٌد ••كتاباً كتابا تريد ام دفترا؟كتابا تريد ام دفترا؟اا
•• »»مورد سؤال پس از حرف استفھام مي آيدمورد سؤال پس از حرف استفھام مي آيد««
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ))نسبتنسبت((طلب تصديق طلب تصديق   --٢٢
•• اَ ِاجتھَد خليٌل؟اَ ِاجتھَد خليٌل؟::جمله مثبتجمله مثبت
•• مثبت مثبتپاسخ پاسخ خليٌل::نعمنعم خليٌلاجتھد ••اجتھد پاسخ مثبتپاسخ مثبت ..اجتھد خليلاجتھد خليل::نعمنعم
•• ..  لم يجتھد خليلٌ لم يجتھد خليلٌ : : الال
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• جمله منفيجمله منفي اََليس الدرَس سھالً؟اََليس الدرَس سھالً؟
•• بلي، الدرُس سھٌلبلي، الدرُس سھٌل::پاسخ مثبتپاسخ مثبت
•• سھالً::منفيمنفي الدرُس ليَس سھالًنعم، الدرُس ليَس ••نعم، نعم، ليس الدرس سھالنعم، ليس الدرس سھال: : منفيمنفي
•• . . ھمزه استفھام پيش از حرف عطف مي آيدھمزه استفھام پيش از حرف عطف مي آيد
•• ؟؟  َفـَلم ينظرواَفـَلم ينظروا  اَاَ  --:       :       مانندمانند
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• احكام ھلاحكام ھل
•• ::كالم مثبت و موجبهكالم مثبت و موجبه--١١
•• النحَو قراَت النحَوھل قراَت ••؟؟ھل ؟؟ھل قرات النحوھل قرات النحو
•• ::به ندرت به ندرت   ؛؛آمدن قبل از اسمآمدن قبل از اسم  --٢٢
•• ھل علٌي مجتھٌد؟ھل علٌي مجتھٌد؟
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• »»ھلھل««معاني ديگر معاني ديگر 
•• »»ھل جزاُء االحسان اال االحسانھل جزاُء االحسان اال االحسان»  «»  «نفينفي««--١١
•• »»قدقد««--٢٢ االنسان«« علي اتي االنسانھل علي اتي ••»»ھل »»قدقد««  --٢٢ »»ھل اتي علي االنسانھل اتي علي االنسان««
•• »»ھل انتم منتھونھل انتم منتھون»  «»  «امرامر««  --٣٣
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• استفھام با اسماستفھام با اسم
•• اسم استفھاماسم استفھام
•• كسب-- موضوعي خصوص در آن با كه مبھم كسباسمي موضوعي خصوص در آن با كه مبھم ••اسمي اسمي مبھم كه با آن در خصوص موضوعي كسب اسمي مبھم كه با آن در خصوص موضوعي كسب --
آگاھي شودآگاھي شود

طل آ ل طلآ آ ل ••آ در آغاز جمله مي آيند و صدرات طلبنددر آغاز جمله مي آيند و صدرات طلبند--
•• است-- اعراب از محلي استداراي اعراب از محلي ب   داراي ر ز  ي  ي  ب ر ر ز  ي  ي  www*pر
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• »»اَْيَن اخوَك؟اَْيَن اخوَك؟««              اَْينَ اَْينَ : : مكانمكان  --  
•• »»متي نصُرهللا؟متي نصُرهللا؟««        اّياَناّياَن//َمتيَمتي::وقتوقت--
•• الدين؟«« يوم الدين؟اّيان يوم ••»»اّيان »»ايان يوم الدين؟ايان يوم الدين؟««                  
••                                                                             : : اّنياّني/ / كيفكيف: : حالتحالت  --  
•• ؟؟»»تھاتھاوواّني ُيحيي ھذه هللاُ بعد ماّني ُيحيي ھذه هللاُ بعد م
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• َمْن َمْن ): ): عاقلعاقل((شخص شخص   --  
•• »»من ذا الذي يشفع عنده اال باذنه؟من ذا الذي يشفع عنده اال باذنه؟««                    
•• انَت؟«« انَت؟من ••»»من »»من انت؟من انت؟««                                                  
•• ماذا ماذا ––ما ما ): ): غيرعاقلغيرعاقل((اشياءاشياء  --  
•• ما االسد؟ما االسد؟                              
•• السموات«« ف السمواتماذا ف ••؟؟»»ماذا www*p؟؟»»ماذا في السمواتماذا في السموات««  
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• »»لماذا اتيت متاخراً لماذا اتيت متاخراً ««            لماذا لماذا : : علتعلت  --  
•• »»كم من فئه قليلهٍ كم من فئه قليلهٍ ««                كمكم::عددعدد  --
•• ••اّياّي::تعيينتعيين-- اياي::تعيينتعيين  --
•• »»وا امداً وا امداً ثّ ثّ اّي الحزيين احصي لما لباّي الحزيين احصي لما لب««    
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ا ال اف ال حروف الجوابحروف الجوابف
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• حروف جوابحروف جواب
•• نعم، بلي، اي، اََجْلنعم، بلي، اي، اََجْل
•• كال ال، ، انَّ كالَجير، ال، ، انَّ ••َجير، جيِر، ِان، ال، كالجيِر، ِان، ال، كال
•• ::پذيرش كالم قبلپذيرش كالم قبل: : نعمنعم
•• لم يحضر الطالُب؟ نعملم يحضر الطالُب؟ نعم

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ابطال نفيابطال نفي: : بليبلي
ُ َُ َ•• »»..اََلسُت بربكم؟ قالوا بلياََلسُت بربكم؟ قالوا بلي««

•• قسم::اياي از قسمپيش از ••پيش پيش از قسمپيش از قسم::ِايِاي
•• »»اي و رّبي اّنه لحقٌ اي و رّبي اّنه لحقٌ ««
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ..اََجْل بعد از خبر بھتر از نعماََجْل بعد از خبر بھتر از نعم
•• انتصَر المسلمون؟ اََجْلانتصَر المسلمون؟ اََجْل
•• قسم::َجيرَجير از قسمقبل از ••قبل قبل از قسمقبل از قسم: : جيِرجيِر
•• ))نعم وهللا ال فعلنّ نعم وهللا ال فعلنّ ((َجيِر الفعلنََّجيِر الفعلنَّ
•• انَّ به معني نعمانَّ به معني نعم ھل جاء زيٌد؟ انّ ھل جاء زيٌد؟ انّ 
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::ال و كال ال و كال  نفي جواب و انكار مخاطبنفي جواب و انكار مخاطب
•• اضرب اخاكاضرب اخاك
•• اي ايكال اضرُبُه««كال اضرُبُهال ••»»ال »»ال اضربه ال اضربه ««كال ايكال اي                        
••    ً ً كال اي حقا كال اي حقا
•• كال اّن االنسان ليطغيكال اّن االنسان ليطغي                        
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::الرابعالرابع  رس رس دّّدالال
•• وحروفحروف المضارع فعل جزم و ونصب المضارع فعل جزم و ••نصب ......نصب و جزم فعل المضارع ونصب و جزم فعل المضارع وحروف حروف 
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

••               حروفي كه فعل مضارع را به زمان مستقبل حروفي كه فعل مضارع را به زمان مستقبل 
ا ت اا ت ::اختصاص مي دھداختصاص مي دھدا

•• ))اَن، َلْن، اذن، كياَن، َلْن، اذن، كي(( ي(( ن ن ين ن ن ))ن
•• ))الم االمر، الي نھي، ِاْن، اذماالم االمر، الي نھي، ِاْن، اذما((  
•• ))ن و سوفن و سوفيينون تاكيد، سنون تاكيد، س((
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• السينالسين: : حرف تنفيسحرف تنفيس
ََ•• »»سيعَلُم الذين ظلمواسيعَلُم الذين ظلموا««

•• استقبال استقبالنفي ••الال::نفي الال::نفي استقبالنفي استقبال
•• َساذَھُب َساذَھُب  ال اذھبُ ال اذھبُ   
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• سوفسوف
•• زمان استقبال اوسعزمان استقبال اوسع--
•• االبتداء-- الم با االبتداءھمراه الم با ••ھمراه ھمراه با الم االبتداءھمراه با الم االبتداء--
•• َلَسوف يعطيك ربك فترضيَلَسوف يعطيك ربك فترضي
•• »»لنلن««نفي استقبال با نفي استقبال با 
•• اَقراُء اَقراُءسوف اقراَءسوف اقراَءلن ••لن www*pلن اقراء لن اقراء سوف اقراءسوف اقراء
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• تمرينتمرين
•• تعيين وضعيت فعل مضارعتعيين وضعيت فعل مضارع
•• َتْنصروا َتْنصروااْن َينُصْرُكْماْن َينُصْرُكْمهللا ••هللا هللا ينصركمهللا ينصركمِان تنصرواِان تنصروا
•• َفسوَف تعلموَن من تكون َلُه عاقَبُه الّدارَفسوَف تعلموَن من تكون َلُه عاقَبُه الّدار
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• حروف نصب فعل مضارعحروف نصب فعل مضارع
ََ•• َكْيَكْي––َلْن َلْن ––اَْناَْن

•• حّت حّتاَذن، الالم،اَذن، الالم،ي، ••ي، ي، الالم،ي، الالم،ِاذن، حت ِاذن، حت 
•• يه، او، واو المعيهيه، او، واو المعيهببفاء السبفاء السب
•• ::  عامل نصب فعل مضارععامل نصب فعل مضارع
•• نون حذف يا آخر حركت تغيير نونبا حذف يا آخر حركت تغيير ••با www*pبا تغيير حركت آخر يا حذف نونبا تغيير حركت آخر يا حذف نون
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::مثالمثال َلن تنالوا البرَّ حتي تنفقوا مما تحّبونَلن تنالوا البرَّ حتي تنفقوا مما تحّبون
•• //فعل مضارع منصوب با حذف نونفعل مضارع منصوب با حذف نون::تنالواتنالوا
•• مقدره::تنفقواتنفقوا باَن منصوب مضارع مقدرهفعل باَن منصوب مضارع ••فعل ..فعل مضارع منصوب بان مقدرهفعل مضارع منصوب بان مقدره: : تنفقواتنفقوا
•• اعوذ با ان اكوَن من الجاھليناعوذ با ان اكوَن من الجاھلين
•• نصب الفتحهنصب الفتحه  تتفعل مضارع منصوب عالمفعل مضارع منصوب عالم: : اَكوَناَكوَن
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• حروف جزم فعل مضارعحروف جزم فعل مضارع
•• ::حروف جازمحروف جازم
•• نھي::علعلففيكيك-- الي الماالمر، لّما، نھيلم، الي الماالمر، لّما، ••لم، لم، لما، الم االمر، الي نھيلم، لما، الم االمر، الي نھي::علعلففيكيك--
•• ِانْ ِانْ : : دو فعلدو فعل  --  ال ال    ِاال ِاال   
••    ما ما  اّمااّما  
•• نون حذف يا و حركت حذف با مضارع فعل جزم نونعامل حذف يا و حركت حذف با مضارع فعل جزم ••عامل www*pعامل جزم فعل مضارع با حذف حركت و يا حذف نونعامل جزم فعل مضارع با حذف حركت و يا حذف نون
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::مثالمثال
•• ال تشرْك باال تشرْك با
•• نھي::تشرْكتشرْك الي به مجزوم مضارع نھيفعل الي به مجزوم مضارع ••فعل فعل مضارع مجزوم به الي نھيفعل مضارع مجزوم به الي نھي::تشرك تشرك 
••  ً ً ِاْن تّتقُوا َهللا يجعْل لكم فرقانا ِاْن تّتقُوا َهللا يجعْل لكم فرقانا
•• حرف جازم دو فعلحرف جازم دو فعل: : انْ انْ 
•• نون::تّتقواتّتقوا حذف با مجزوم مضارع نونفعل حذف با مجزوم مضارع ••فعل فعل مضارع مجزوم با حذف نونفعل مضارع مجزوم با حذف نون: : تتقواتتقوا
•• فعل مضارع مجزوم با سكونفعل مضارع مجزوم با سكون: : يجعلْ يجعلْ 
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• حروف شرطحروف شرط
•• حروفي كه نيازمند به دو جمله كه يكي وابستهحروفي كه نيازمند به دو جمله كه يكي وابسته::تعريفتعريف
..ديگري استديگري است ري ريي ي

•• ))ِاذماِاذما––ِاْن ِاْن : (: (جازم دو فعلجازم دو فعل  --الفالف
ط طل ل ••لل فعل شرطفعل شرط                   فعل جوابفعل جواب
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• غير عاملغير عامل: : غير جازمغير جازم--بب
•• ال--لولو(( اللو ••))اّمااّما--لومالوما--لو ))امااما--لومالوما  --لو اللو ال--لولو((
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::مثالمثال
ْْ•• ِان تنصُروا َهللا َيْنُصْركمِان تنصُروا َهللا َيْنُصْركم

•• عامل::اْناْن شرط عاملحرف شرط ••حرف حرف شرط عاملحرف شرط عامل::ِانِان
•• مضارع مجزوم، فاعل ضمير بارز مضارع مجزوم، فاعل ضمير بارز ((فعل شرط فعل شرط : : تنصرواتنصروا

))واوواو
www*p
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::هللاَ هللاَ  مفعول به منصوبمفعول به منصوب  
ْْ•• مضارع مجزوم، فاعل ضمير مستترمضارع مجزوم، فاعل ضمير مستتر((فعل جوابفعل جواب::َيْنُصْرَيْنُصْر

))وو))ھوھو
•• مفعول به محالً منصوبمفعول به محالً منصوب: : كمكم
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::مثالمثال اذما تقْم اَقُمْ اذما تقْم اَقُمْ 
•• حرف شرط عاملحرف شرط عامل::اذمااذما
•• شرط::تقمتقم شرطفعل مجزوم((فعل مجزوممضارع انَت--مضارع مستتر ضمير انَتفاعل مستتر ضمير ••))فاعل ))فاعل ضمير مستتر انتفاعل ضمير مستتر انت--مضارع مجزوممضارع مجزوم((فعل شرطفعل شرط::تقمتقم
•• ))فاعل ضمير مستتر اََنافاعل ضمير مستتر اََنا  --مضارع مجزوممضارع مجزوم((فعل جواب فعل جواب : : اقماقم
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• حروف شرط غير جازمحروف شرط غير جازم
ََ•• ))حرف امتناع المتناعحرف امتناع المتناع((َلْوَلْو              

•• ويژگيھاويژگيھا ::•• ويژگي ھاويژگي ھا ::
•• زمان گذشتهزمان گذشته  --١١      
•• جلوگيري از جواب به علت امتناع از شرطجلوگيري از جواب به علت امتناع از شرط  --٢٢
•• با٣٣ ھمراه غالباً جواب بافعل ھمراه غالباً جواب ••»»المالم««فعل »»المالم««فعل جواب غالبا ھمراه با فعل جواب غالبا ھمراه با --٣٣
•• »»ِانِان««گاھي حرف شرط آينده به معني گاھي حرف شرط آينده به معني   --٤٤
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ًه واِحَدهً   لولو««::مثالمثال ًه واِحَدهً شاَء ربَُّك لَجَعَل الناَس اُمَّ »»شاَء ربَُّك لَجَعَل الناَس اُمَّ
ََ•• حرف شرطحرف شرط::َلوَلو

•• شرط::شاَءشاَء شرطفعل ••فعل فعل شرطفعل شرط: : شاءشاء
•• فعل جوابفعل جواب: : َلَجَعلَلَجَعل
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::مثالمثال
ً ْ ًْ ْ ْ•• »» ً ً َوْلَيْخَش الذيَن لو َتَركوا ِمن خلِفھم ذرّيًه ضعافا »»َوْلَيْخَش الذيَن لو َتَركوا ِمن خلِفھم ذرّيًه ضعافا

•• ان::لولو معني انبه معني شرط((به و جواب رابط و جازمه شرطغير و جواب رابط و جازمه ••))غير ))غير جازمه و رابط جواب و شرطغير جازمه و رابط جواب و شرط((به معني ِانبه معني ِان::لولو
•• ))ان َيتُركُواان َيتُركُوا((فعل ماضي و به معني فعل ماضي و به معني : : تركواتركوا
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• لومالوما  --الاللو لو 
•• حروفي كه به علت تحقق جمله شرط از جواب جلوگيريحروفي كه به علت تحقق جمله شرط از جواب جلوگيري
..شده استشده است

••  ِهللا لَھَلَك الناسَ  ِهللا لَھَلَك الناسَ هُ هُ لوال رحملوال رحم
••ططلل حرف شرط غير جازمحرف شرط غير جازم::الاللولو          
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ))خبر محذوفخبر محذوف((مرفوع مرفوع   - - مبتدامبتدا: : رحمهُ رحمهُ 
•• مضاف اليهمضاف اليه: : هللاِِهللا
•• هللا هللارحمه شرط::رحمه شرطجمله ••جمله جمله شرطجمله شرط: : رحمه ِهللارحمه ِهللا
•• جمله جوابجمله جواب: : لھلك الناسلھلك الناس
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• اّمااّما
•• :: ھا ھاويژگيويژگي
•• تفصيل--١١ تفصيلحرف ••حرف حرف تفصيلحرف تفصيل--١١    
•• جانشين ادات و فعل شرطجانشين ادات و فعل شرط  --٢٢
•• گاھي حرف تاكيدگاھي حرف تاكيد  --٣٣
•• ءننيكيكاامھممھم““٤٤ ش ءمن ش تقدير””من تقديردر ••در www*pدر تقديردر تقديرمن شيءمن شيءننيكيكاامھممھم  --٤٤
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• مثالمثال
ْْ•• اّما السائَل فال َتْنَھْراّما السائَل فال َتْنَھْر

•• شرط::اّمااّما و تفصيل شرطحرف و تفصيل ••حرف حرف تفصيل و شرطحرف تفصيل و شرط::امااما
•• مفعول به منصوبمفعول به منصوب: : السائلَ السائلَ 
•• حرف ربط جوابحرف ربط جواب: : فَ فَ 
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• فعل شرط فعل شرط ((جمله جواب شرط جمله جواب شرط   --مجزوممجزوم  --فعل نھيفعل نھي: : ال تنَھرْ ال تنَھرْ 
ف فذ ))محذوفمحذوف))ذ
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الخا الخاال الدرس الخامسالدرس الخامسال

•• حروف النفیحروف النفی
•• حروف النھیحروف النھی
•• بالفعل المشبھة بالفعلحروف المشبھة ••حروف حروف المشبھة بالفعلحروف المشبھة بالفعل
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النف النفف حروف النفیحروف النفیف
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::حروف نفيحروف نفي
ََ•• »»ما، ال، الَت، لم، لّما، َلْن، ِانما، ال، الَت، لم، لّما، َلْن، ِان««                          

•• ال«« و الما و ••»»ما »»ما و الما و ال««                                                              
•• ::  ھا ھا   ويژگي ويژگي 
•• نافي جمله اسميهنافي جمله اسميه  --١١                              
•• فعليه٢٢ جمله فعليهناف جمله مضارع((ناف و مضارعماض و ••))ماض www*p))ماضي و مضارعماضي و مضارع((نافي جمله فعليهنافي جمله فعليه--٢٢          
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::مثالمثال
ًً•• ما  ھذا بشراًما  ھذا بشراً::جمله اسميهجمله اسميه

•• فعليه فعليهجمله صلّي::ماضيماضي::جمله ال و َق َصدَّ صلّيال ال و َق َصدَّ ••ال ال  صدق و ال صليال  صدق و ال صلي::ماضيماضي::جمله فعليهجمله فعليه
•• و ما  َيْخَدعوَن اال انفَُسھمو ما  َيْخَدعوَن اال انفَُسھم: : جمله فعليه مضارعجمله فعليه مضارع
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• التَ التَ 
•• : : ويژگي ھاويژگي ھا
•• مبالغه»»تاءتاء««--١١ يا تانيث مبالغهبراي يا تانيث ••براي براي تانيث يا مبالغهبراي تانيث يا مبالغه»»تاءتاء««--١١                              
•• ھمراه با جمله اسميهھمراه با جمله اسميه  --٢٢
•• »»ِانَّ ِانَّ ««عامل مانند عامل مانند   --٣٣
•• ::مثالمثال مناصالَتالَت مناصحيَن ••حيَن ::مثالمثال www*pحين مناٍصحين مناٍصالتالت
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• »»لّمالّما––لم لم ««
•• ..حرف نفي، جزم و قلب فعل مضارعحرف نفي، جزم و قلب فعل مضارع
•• ماضي»»َلْمَلْم«« به معنا ماضيقلب به معنا ••قلب قلب معنا به ماضيقلب معنا به ماضي»»لملم««
•• علَّم االنساَن ما َلْم يعَلمْ علَّم االنساَن ما َلْم يعَلمْ 
•• زمان حاضرزمان حاضر  استمرار نفي تا استمرار نفي تا »  »  لّمالّما««
•• يذوقوا يذوقوالّما ••عذابعذابالاللّما www*pعذابعذابالاللما يذوقوالما يذوقوا
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• »»ِانْ ِانْ ––َلْن َلْن ««
ََ•• نصب مضارع، نفي آيندهنصب مضارع، نفي آينده::َلْنَلْن

•• ام عنھم ُتغنَي امَلْن عنھم ُتغنَي ••الُھمالُھمووَلْن الھمالھم  وولن تِغني عنھم املن تِغني عنھم ام
•• »»ماما««نفي به معني نفي به معني : : ِانْ ِانْ 
•• عاملعامل  در جمله فعليه غيردر جمله فعليه غير
•• عامل اسميه جمله عاملدر اسميه جمله ليس««در ليسعمل ••»»عمل www*p»»عمل ليسعمل ليس««در جمله اسميه عاملدر جمله اسميه عامل
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• »»انان««شرايط عمل شرايط عمل 
•• خبر بر اسم مقدم نشودخبر بر اسم مقدم نشود--١١
•• با--٢٢ بانفي نشود»»االاال««نفي نشودنقض ••نقض نقض نشودنقض نشود» » االاال««نفي بانفي با--٢٢
•• ::مثالمثال
•• رُس سھالًرُس سھالًِاْن الدّ ِاْن الدّ 
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الن النف حرف النھیحرف النھیف

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• »»الال««حرف نھي حرف نھي 
•• :: ھا ھاويژگيويژگي
•• مضارع--١١ فعل جازم و مضارععامل فعل جازم و ••عامل عامل و جازم فعل مضارععامل و جازم فعل مضارع--١١
•• ي طلبي طلباامعنمعن  --٢٢
•• دعاييدعايي، ،   در مقابل خدا در مقابل خدا   --٣٣
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• نھينھي» » ادنيادني««در مقابل در مقابل   --٤٤
•• ::،برای خدا،برای خدامثالمثال
•• تواخْذ تواخْذال نسيناال ان نسينانا ان ••نا ..نا ان نسينانا ان نسيناال تواخذال تواخذ
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• »»الال««انواع انواع 
•• ))نھينھي((ي طلبي ي طلبي »»الال««--١١ ال تضرْبال تضرْب
•• عامل»»الال««--٢٢ غير نفي عاملي غير نفي ي الصلّي ق، الصلّيالصدَّ ق، ••الصدَّ ي نفي غير عاملي نفي غير عامل»»الال««--٢٢ الصدق، الصليالصدق، الصلي
•• ال ُمقاَم لكم بھاال ُمقاَم لكم بھا  ))ِانَّ ِانَّ ((ي نفي جنس ي نفي جنس » » الال««  --٣٣
•• ي جوابي جواب» » الال««  --٤٤ َ◌ تجلُِس؟ الَ◌ تجلُِس؟ ال  أأ  

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ي عطفي عطف» » الال««  --٥٥ ..جاء زيٌد ال سعيدٌ جاء زيٌد ال سعيدٌ           
•• ..ال خوٌف عليھمال خوٌف عليھم) ) ليسليس((ي عاملي عامل» » الال««--٦٦
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بالفعل المشبھه الحروف المشبھه بالفعلالحروف
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• بالفعلبالفعل    الحروف المشبھهالحروف المشبھه
•• شدهشده  واردوارد  في كه بر جمله اسميهفي كه بر جمله اسميهحروحرو
•• رافعوو و اسم رافعناصب و اسم استدردرناصب استخبر ••خبر ..خبر استخبر استدر در ناصب اسم و رافعناصب اسم و رافع  وو
•• ::حروف مشبھة بالفعل عبارتند ازحروف مشبھة بالفعل عبارتند از
•• »»، لعلَّ ، لعلَّ   ِانَّ ، اَنَّ ، كانَّ ، ليَت ، لكنَّ ِانَّ ، اَنَّ ، كانَّ ، ليَت ، لكنَّ ««                  

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ِانْ ِانْ » » ِانّ ِانّ ««
•• »»تاكيد مضمون جمله اسميهتاكيد مضمون جمله اسميه««
•• النَّواا«« و الحبِّ خالُق َهللا النَّو◌ّن و الحبِّ خالُق َهللا ••»»يي◌ّن »»ييِ◌ن هللا خالق الحب و النوِ◌ن هللا خالق الحب و النواِِا««
•• »»براي خبربراي خبر» » المالم««ان مھمله و ان مھمله و ««
•• »»ِاْن كلُّ نفٍس لّما عليھا حافظِاْن كلُّ نفٍس لّما عليھا حافظ««                      
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ::  فعلفعل  سرسر  رد بررد برااوو    وو  ان مھمله ان مھمله   --
ّّ•• »»ِان نطّنك لمن الكاذبينِان نطّنك لمن الكاذبين««
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• اَنْ اَنْ » » اَنَّ اَنَّ ««
•• »»تاكيد مضمون جمله اسميهتاكيد مضمون جمله اسميه««
•• العقاب«« شديُد َهللا العقاباَّن شديُد َهللا ••»»اَّن »»ان هللا شديد العقاِبان هللا شديد العقاِب««
•• اَنْ اَنْ 
•• : : ويژگي ھاويژگي ھا ضمير شان مقدرضمير شان مقدر،،اسم اسم   --١١

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• جملهجمله  ،،خبرخبر  --٢٢   ::  ِ ِ اَْن الحمُد  اَْن الحمُد 

•• فعليه))ماما(( و اسميه جمله و كافه فعليهي و اسميه جمله و كافه ••::ي ::ي كافه و جمله اسميه و فعليهي كافه و جمله اسميه و فعليه))ماما((
•• »»..اّنما يوحي ِاليَّ اَنَّما الُھُكماّنما يوحي ِاليَّ اَنَّما الُھُكم««
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• »»كانَّ كانَّ ««
•• اسم جامداسم جامد: : تشبيهتشبيه--١١ييمعنامعنا كاّن العلم نوٌركاّن العلم نوٌر
•• مشتق::ظّنظّن--٢٢ مشتقاسم ••اسم اسم مشتقاسم مشتق::ظنظن--٢٢    
•• صفتصفت//جملهجمله//فعل فعل : : خبرخبر  --
•• واواثثكانھم يوم يرونھا لم يلبكانھم يوم يرونھا لم يلب
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

••   ::  ي كافهي كافه) ) ماما((ي زائده مانند ي زائده مانند ) ) ماما((
ً ًّ ّ••  ً ً كاّنما احيا الناَس جميعا كاّنما احيا الناَس جميعا
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ليتليت
•• ::ممكن يا غير ممكنممكن يا غير ممكنمند،مند،آرزوآرزو
•• »»ً ترابا كنُت ليتني تراباًيا كنُت ليتني ••»»يا »»يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا ««
•• جواز در اعمال يا اھمالجواز در اعمال يا اھمال» » ماما««
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• لعلَّ لعلَّ 
•• معانيمعاني
•• ممكن--١١ امور به ممكناميد امور به ••::اميد ::اميد به امور ممكناميد به امور ممكن--١١
•• ..  ◌ً ◌ً   لعلَّ َهللا ُيحِدَث بعد ذلك امرالعلَّ َهللا ُيحِدَث بعد ذلك امرا  
•• : : استفھاماستفھام  --٢٢
•• كَّ يزَّ لعلَُّه يدريَك ما كَّو يزَّ لعلَُّه يدريَك ما ••و ..و ما يدريك لعله يزكيو ما يدريك لعله يزكي                                               www*p
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ..  لعلَّكم تھتدونلعلَّكم تھتدون: : تعليلتعليل  --٣٣
•• ..كفايت از عملكفايت از عملووي كافهي كافهماما
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• لكنّ لكنّ 
•• ))بين سخن مغاير در نفي و اثباتبين سخن مغاير در نفي و اثبات((استدراك استدراك 
•• لكنَّ زيٌد جاَء لكنَّما زيٌد جاَء جاَءما جاَءمحمداً ••محمداً محمدا جاءمحمدا جاء  ما جاء زيد لكنما جاء زيد لكن                
•• ::  تخفيف لكنّ تخفيف لكنّ 
•• ورود بر فعليهورود بر فعليه  ابطال عمل و ابطال عمل و                                   
•• لكنَّ لكنَّو يشعرونو يشعرونال ••ال www*p..ال يشعرونال يشعرونو لكنو لكن        
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• السادسالسادسرس رس دّّدالال
•• التاکيد التاکيدحروف ••حروف حروف التاکيدحروف التاکيد
•• حروف القسمحروف القسم
•• حروف الزيادهحروف الزياده
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التاک التاکف حروف التاکيدحروف التاکيدف
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• تاكيد تاكيدحروف ••::حروف ::حروف تاكيدحروف تاكيد
•• ..، قد، قد  تاكيدتاكيد  ِاّن، اَّن، الم ابتداء، الم جواب، نون ِاّن، اَّن، الم ابتداء، الم جواب، نون 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

••                         
•• ؛؛نَّنَِّاّن، اَِاّن، اَ  : : الفالف                                      
•• تا ھدف تابا ھدف عاملكيدكيدبا و اسميه عاملجمله و اسميه ••::جمله ::جمله اسميه و عاملجمله اسميه و عاملكيدكيدبا ھدف تابا ھدف تا
•• »»ِاّن َهللا علي كلِّ شيٍء قديرِاّن َهللا علي كلِّ شيٍء قدير««
•• »»اَنَّ َهللا مع المتقيَناَنَّ َهللا مع المتقيَن««
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::الم ابتداءالم ابتداء  ::بب
•• »»عاملعامل  ي جمله و غيري جمله و غيربا ھدف تاكيد محتوابا ھدف تاكيد محتوا««
•• كاربردجاجا كاربرديگاه ••::يگاه ::يگاه كاربرديگاه كاربردجاجا
•• »»نتم اشدُّ رھبهً نتم اشدُّ رھبهً   اَ اَ ◌َ ◌َ ي مقدم؛ لَ ي مقدم؛ لَ   مبتدامبتدا  --١١
•• »»ئَس ما كانوا يعلمونئَس ما كانوا يعلمونبِ بِ لَ لَ ماضي جامد؛ماضي جامد؛  --٢٢
•• الدعاء٣٣ َلَسميُع ربِّ اّن اّن؛ الدعاءخبر َلَسميُع ربِّ اّن اّن؛ ••»»خبر »»خبر ِان؛ ِان ربي لسميع الدعاءخبر ِان؛ ِان ربي لسميع الدعاء--٣٣ www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ..  الم جواب؛ غيرعاملالم جواب؛ غيرعامل  --جج
•• ::يگاه كاربرديگاه كاربردجاجا
•• قسم--١١ قسمجواب كيَدتاتا««::جواب كيَدالَ اصناَمكمالَ اصناَمكمنَّ ••»»نَّ »»ن اصنامكمن اصنامكم ال كيد ال كيدتاتا««::جواب قسمجواب قسم--١١
••   ::جواب لو شرطجواب لو شرط  --٢٢
•• »»لِھٌه اال هللاُ َلَفسَدتالِھٌه اال هللاُ َلَفسَدتا  كاَن فيھما آكاَن فيھما آ  لولو««                      
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• جواب لو ال شرط؛جواب لو ال شرط؛  --٣٣
ََ•• »»......كنتم ِمَن كنتم ِمَن لَ لَ ......ال فضُل ِهللال فضُل ِهللاو لوو لو««
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• نون تاكيد نون تاكيد   --دد
•• خفيفهخفيفه  --١١ لهلهييثقثق--٢٢
•• امر؛ فعل مطلق تاكيد ھدف امر؛با فعل مطلق تاكيد ھدف ••با با ھدف تاكيد مطلق فعل امر؛با ھدف تاكيد مطلق فعل امر؛
•• و تاكيد فعل مضارع و تاكيد فعل مضارع  الَتھَملنَّ واجَبكالَتھَملنَّ واجَبك: : جائزجائز  
••    وِهللا الجاھدنَّ وِهللا الجاھدنَّ 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::بر سر فعل ھاي ماضي و مضارع متصرف و مثبتبر سر فعل ھاي ماضي و مضارع متصرف و مثبت: : قدقد  --هه
ّّ•• ..»»قد َنري تقلّب وجھَكقد َنري تقلّب وجھَك««::مضارعمضارع

•• قلت::معانيمعاني كثرت، قطعي، قلتوقوع كثرت، قطعي، ••وقوع ..وقوع قطعي، كثرت، قلتوقوع قطعي، كثرت، قلت::معانيمعاني
•• ..»»قد افلح المومنونَ قد افلح المومنونَ ««: : ماضيماضي
•• ..وقوع قطعيوقوع قطعي: : معنامعنا
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• الم موطئهالم موطئه
•• »»..شرطيه مي آيدشرطيه مي آيد»»انان««المي كه قبل ازالمي كه قبل از««
•• است محذوف قسم پاسخ بعدي جواب اينكه بيان الم؛ استوظيفه محذوف قسم پاسخ بعدي جواب اينكه بيان الم؛ ••وظيفه وظيفه الم؛ بيان اينكه جواب بعدي پاسخ قسم محذوف استوظيفه الم؛ بيان اينكه جواب بعدي پاسخ قسم محذوف است
•• لئن قوتلوا الينصرونھملئن قوتلوا الينصرونھم
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••               
••   
•• قسم قسمحروف ••حروف حروف قسمحروف قسم                                              
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• حروف قسمحروف قسم
•• الالمالالم--الواوالواو  --التاءالتاء--الباءالباء
•• قسم جمله قسماركان جمله ••اركان اركان جمله قسماركان جمله قسم
•• ) ) اُقِسمُ اُقِسمُ   ) : () : (محذوفمحذوف  ((فعل قسمفعل قسم
•• وَ وَ :              :              ادات قسمادات قسم
•• به بهمقسم ••هللاهللا::مقسم هللاِِهللا:                :                مقسم بهمقسم به
•• ..  نَّ بواجبينَّ بواجبيومَ ومَ قق  الَ الَ                 : :   جواب قسمجواب قسم  
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• الباءالباء: : حرف قسم حرف قسم 
•• ::حذف فعل قسم واجب نيستحذف فعل قسم واجب نيست
•• با بااُقسُم ••اُقسُم                                                                                           ِ ِاقِسم با ..  اقِسم با
•• ::ورود بر سر اسم ظاھر و ضمير ورود بر سر اسم ظاھر و ضمير 
•• ..    ِبكَ ِبكَ                                                                 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• التاءالتاء::حرف قسم حرف قسم 
•• »»هللاهللا««ورود بر لفظ جالله ورود بر لفظ جالله 
•• يوُسَفتاتا تذُكُر يوُسَفتفَتاُء تذُكُر ••تفَتاُء ..تفتاء تذكر يوسفتفتاء تذكر يوسفِِتاتا

•• الواوالواو: : حرف قسم حرف قسم 
•• ظاھر اسم بر ظاھرورود اسم بر ورود ••الشمسالشمسوو ورود بر اسم ظاھرورود بر اسم ظاھر www*pالشمسالشمسوو
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• الالمالالم: : حرف قسم حرف قسم 
•• ::ورود بر لفظ جاللهورود بر لفظ جالله
••••                             
•• »»ِ ال يوِخرُّ االَجلُ ِ ال يوِخرُّ االَجلُ ◌ِ ◌ِ ««                              
••                                                       
•• تعجب معناي تعجبداراي معناي ••داراي www*pداراي معناي تعجبداراي معناي تعجب                                                                
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::حروف زائدحروف زائد                                                  
•• »»ِاْنِاْن««  --١١
•• با باھمراه ••::ھمراه ::ھمراه باھمراه با  
•• ما ِاْن زيٌد قائمٌ ما ِاْن زيٌد قائمٌ : : نفينفي» » ماما««
•• صلِّ ما ِان دخل الوقتصلِّ ما ِان دخل الوقت: : ییمصدرمصدر» » ماما««
•• جلسُت::»»االّملّم«« جلسَت اْن جلسُتلّما جلسَت اْن ••لّما www*pلما ِان جلست جلستلما ِان جلست جلست::»»االم لم ««
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• »»اَناَن««  --٢٢
•• ::ھمراه باھمراه با
•• اَ::االّملّم-- اَلّما البشيُرلّما جاَء البشيُرن جاَء ••ن ..ن جاء البشيرن جاء البشيرلما الما ا::االم لم --
••   : : »»لولو««بين واو قسم و بين واو قسم و --
•• قمتقمت  قمَت قمَت     لولو  ن ن هللا اَهللا اَ  وو                                                  ..
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::ھمراه باھمراه با» » ماما««--٣٣

•• رُت   َقلَّما تاَقلَّما تا: : طالَ طالَ   --َكُثرَ َكُثرَ   --لَّ لَّ قَ قَ -- رُت خَّ ..عن عمليعن عملي  خَّ
•• ..اّنما المومنون اخوهٌاّنما المومنون اخوهٌ: : حروف مشبھه بالفعلحروف مشبھه بالفعل--
•• جر حروف جربرخ حروف ً::برخ صيفا المطر نزل صيفاًرّبما المطر نزل ••رّبما ..ربما نزل المطر صيفا ربما نزل المطر صيفا ::برخي حروف جربرخي حروف جر-- www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::  بابا  ھمراه ھمراه »»الال««  --٤٤
•• ..ما جاء سعيٌد و ال كريٌمما جاء سعيٌد و ال كريٌم::واو بعد از نفيواو بعد از نفي--
•• ال::مصدريمصدري»»انان««-- الان ••تسُجَدتسُجَد))االّاالّ((ان ..تسجدتسجد) ) اال اال ((ان الان ال::مصدريمصدري»»انان««--
•• ..  ال اقسم بيوم القيامهِ ال اقسم بيوم القيامهِ : :       پيش از قسمپيش از قسم--
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::  حروف جّر تاكيديحروف جّر تاكيدي--۵۵
•• ::؛ زائده اند ، مانند؛ زائده اند ، مانند))كافكاف--المالم--باءباء––ِمْنِمْن((
•• تفاوت-- من الرحمن خلق فی تری تفاوتما من الرحمن خلق فی تری ••ما ..ما تری فی خلق الرحمن من تفاوٍتما تری فی خلق الرحمن من تفاوٍت--
•• ِ شھيداً -- ِ شھيداً كفي با ..  كفي با
•• ..ليس کمثله شیء ليس کمثله شیء   --
•• الّذی بعض َلُکم َردَف يکون ان عس الّذیقل بعض َلُکم َردَف يکون ان عس ••قل .. ... .قل عسی ان يکون رِدف لکم بعض الذیقل عسی ان يکون رِدف لکم بعض الذی-- www*p
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كا ن كاف ن ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي٣٣ف

•• ممھفتھفتدرسدرس
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• بحث و بررسیبحث و بررسی
•• از نوع ازشش نوع ••حروفحروفانواعانواعشش حروفحروف  انواعانواعشش نوع ازشش نوع از
•• و و 
•• تنوينتنوين
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• الحروف المصدريهالحروف المصدريه
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• حروف مصدريحروف مصدري
•• پس از خود به تاويلپس از خود به تاويلبه ھمراه کلمهبه ھمراه کلمهحروفي كهحروفي كه::تعريفتعريف

.).)در معنی مصدری بکار می رونددر معنی مصدری بکار می روند((..ندندوومصدر مي رمصدر مي ر ير يرر رو((وور ی ر ب ری ی رور ی ر ب ری ی ))ر
•• ::حروف مصدری عبارتند ازحروف مصدری عبارتند از

ْ َْ ََّ ََّ ••للَ »»لولو--كيكي  --انَّ انَّ --اْناْن--ماما««                                                    
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كا كاف ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::مصدريمصدري» » ماما««
•• ••مصدري،مصدري،»»ماما««))الفالف مصدري،مصدري،» » ماما««))الفالف
•• جمله فعليه، جمله فعليه،   سرسر  بربر: : شرط شرط 
•• ه هنتي ه١١::نتي کل يل هتا کل يل دتا خ از دپ خ از ••ددبهبهپ ..مصدرمصدربه به پس از خود پس از خود تاويل کلمهتاويل کلمه--١١::نتيجهنتيجه
•• ..ییمحل اعرابمحل اعراب  مصدر دارایمصدر دارای  - - ٢٢                      
•• لنا((::ثالثال َت ق ا َ لناا َت ق ا َ ••))ا ))اجر ما سقيت لنااجر ما سقيت لنا((::مثالمثال                                                                                      
•• ..مصدري ظرفيه زمانيهمصدري ظرفيه زمانيه» » ماما««  ))بب      
•• ط طش هش ل ف هله ل ف ••له ..بر سر جمله فعليهبر سر جمله فعليه::شرطشرط
•• ..تاويل به مصدر به جای ظرف زمان تاويل به مصدر به جای ظرف زمان ::نتيجهنتيجه

ُ((ثالثال ا ال ا ُا ا ال ا ا))االاالا اا ••ا ......ای مده دوام ای مده دوام ))و االرضو االرضما دامت السمواتما دامت السموات((::مثالمثال                            
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• »»اَناَن««
•• ::جمله فعليهجمله فعليه  سرسربربرمصدريمصدريییحرفحرف
•• اَخرجوھم::ماضيماضي قالوا اَخرجوھماَن قالوا ••اَن ..ان قالوا اخِرجوھمان قالوا اخِرجوھم::ماضيماضي
•• ))قولُھمقولُھمای ای ((                                                                                      
•• . . لكملكم  اَْن تصوموا خيرٌ اَْن تصوموا خيرٌ : : مضارعمضارع  --  
•• ••))صياُمُكْمصياُمُكْمایای(( ))صيامكمصيامكمای ای ((                                                                                  
••
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ))اَنْ اَنْ ((» » اَنَّ اَنَّ ««
•• ::با ويژگی ھایبا ويژگی ھایمصدريمصدريییحرفحرف
•• ••ييتاكيدتاكيد ..ييتاكيدتاكيد  
•• ..جمله اسميهجمله اسميه  ررددعامل عامل 
•• . . مصدر سازیمصدر سازی ::مانندمانند
•• خاشعًهكََكانَّانَّ االرَض خاشعًهتري االرَض ••))روُيتَكروُيتَك::ایای((تري ))رويتك رويتك ::ایای. (. (تري االرض خاشعه تري االرض خاشعه ككان ان 

••
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٣٣صرف و نحو كاربردي صرف و نحو كاربردي ٣٣كاكا

•• َلوْ َلوْ   --َكيْ َكيْ 
•• مصدريمصدريحرفی حرفی : : كيكي))الفالف یيي)) یر ريرير
•• ..مقدممقدم  المالم  با با ھمراھی ھمراھی   شرطشرط- - 
•• ..ناصب فعل مضارعناصب فعل مضارع  ::نتيجهنتيجه- -     
•• ::مثالمثال                                                          
•• ..  لكيال تحزنوا علي مافاتكملكيال تحزنوا علي مافاتكم                                                          
•• ••دريدريحرفحرف::لل))بب مصدريمصدريحرفی حرفی : : لولو))بب
•• ..  »»َيَودُّ َيَودُّ   --ودَّ ودَّ ««: : فعل فعل از از   غالباً پس غالباً پس - - 
•• ::مثالمثال                              
•• وا                                          وا ودُّ فُيدھنونَ فُيدھنونَ     تدِھنُ تدِھنُ   لولو  ودُّ

www*p
nu

eb
*co

m



التن التنف حروف التنبيهحروف التنبيهف

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• حروف تنبيهحروف تنبيه
•• گويندهگوينده  ضميرضميرچه درچه درآنآنبهبهن مخاطبن مخاطبکردکردآگاهآگاه::تعريفتعريف

..يياست با ھدف بيداراست با ھدف بيدار ر بي رب بي ييب

ّ ّل ••ل :       :       حروف الّتنبيه حروف الّتنبيه 
•• »»يايا--ھاھا--اَمااَما--االاال«« »»يي  ««                                             www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• »»االاال««
•• ::ويژگی ھاويژگی ھا
•• ••بسيطبسيطییحرفحرف ..بسيطبسيط  ییحرفحرف          
•• ..کالم بعدی کالم بعدی   يت وقوعيت وقوعقطعقطع          
•• ..غيرعاملغيرعامل          
•• کاربرد کاربردجايگاه فعليهتتجمالجمالابتدایابتدای::جايگاه و فعليهاسميه و ••اسميه ..اسميه و فعليهاسميه و فعليهتتجمالجمالابتدایابتدای::جايگاه کاربردجايگاه کاربرد
•• ..اال ِانَّھم ھم السفھاءاال ِانَّھم ھم السفھاء: :   جمله اسميهجمله اسميه
•• ..اال يوَم ياتيھم ليس مصروفاً عنھماال يوَم ياتيھم ليس مصروفاً عنھم    ::  جمله فعليهجمله فعليه
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• »»اََمااََما««
•• ::ويژگی ھاويژگی ھا
•• استفتاح استفتاححرف ••))آغازآغاز((حرف ).).آغازآغاز((حرف استفتاححرف استفتاح
••   ).).ھشدار مانند اََماھشدار مانند اََما((تنبيهتنبيه  حرفحرف
•• ..قبل از قسمقبل از قسم: : جايگاه کاربرد جايگاه کاربرد 
•• ••::مثالمثال : : مثالمثال                  
•• »»ھاھاصصلقد َتَقمَّ لقد َتَقمَّ   هللاِ هللاِ   اََما وَ اََما وَ ««                                
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كا كاف ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• »»ھاھا««
•• ھا ھاويژگ ••::ويژگ ::ويژگی ھاويژگی ھا
•• حرف تنبيهحرف تنبيه
•• ن نبد ابايگاايگابد اباع ••اع ییاعراباعراب  جايگاهجايگاه  بدونبدون
•• ::مواضع کاربردمواضع کاربرد
•• غاا غاشا ••الالھھھذاھذا::دداشا الءالءھوھو  ،،ھذاھذا: :   بعيدبعيداشاره غيراشاره غيراسماسم--  
•• ايتھا النساءايتھا النساء  ،،ايھا الرجالايھا الرجال: :   در منادای با الدر منادای با ال  ايَّهُ ايَّهُ   ،،  ايّ ايّ   - -     
•• نهققاااااضاض ال ُ َ اال ق نها ال ُ َ اال ق ••ا ھا قد رجع االسد الي عرينهھا قد رجع االسد الي عرينه::»»قدقد««باباھمراهھمراهماضي ماضي --  
•• ..ھا انا ذا ذاھبٌ ھا انا ذا ذاھبٌ : : ضمير رفعضمير رفع  - -     
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• »»يايا««                                                        
•• ::ويژگیويژگی
•• نباشد منادی شرايط حائز ی کلمه آن از نباشدبعد منادی شرايط حائز ی کلمه آن از ••بعد ..بعد از آن کلمه ی حائز شرايط منادی نباشدبعد از آن کلمه ی حائز شرايط منادی نباشد
•• ::مواضع کاربردمواضع کاربرد
•• قبل از فعل امر       يا اسجدوا قبل از فعل امر       يا اسجدوا   --١١
•• معھم٢٢ کنت ليتن يا َليَت از معھمقبل کنت ليتن يا َليَت از ••قبل www*pقبل از ليت            يا ليتنی کنت معھمقبل از ليت            يا ليتنی کنت معھم--٢٢
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عرض حروف عرضحروف
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• حروف عرضحروف عرض
•• ..، برخالف تحضيض، برخالف تحضيضآرام و دوستانهآرام و دوستانهییدرخواستدرخواست::تعريفتعريف
•• اعرابی اعرابیجايگاه ••للعامعامغيرغير::جايگاه للعامعام  غيرغير  ::جايگاه اعرابیجايگاه اعرابی
•• »»وولَ لَ   ،،اامَ مَ اَ اَ   ،،االاال««:     :     ادات عرض   ادات عرض   
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• َثنا: : مثالمثال َثناَلو تاتينا  و  ُتحدِّ َلو تاتينا  و  ُتحدِّ
ََ•• حرف عرضحرف عرض::      َلوَلو

•• مضارع::تاتيناتاتينا مضارعفعل ••فعل فعل مضارعفعل مضارع::تاتيناتاتينا
•• واو معيتواو معيت: :           وو
•• َثنا َثناُتحدِّ ، فاعل ضمير مستتر ، ، فاعل ضمير مستتر ،     فعل مضارع منصوبفعل مضارع منصوب: : ُتحدِّ
•• به مفعول بهنا مفعول ••نا ..نا مفعول بهنا مفعول به www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• حروف تحضيض و تنديمحروف تحضيض و تنديم
ّّ•• »»ھالّ، لوال، لوما، االھالّ، لوال، لوما، اال««

•• عمل««::تحضيضتحضيض بر تشويق و مضارع فعل از عملپيش بر تشويق و مضارع فعل از ••»»پيش »»پيش از فعل مضارع و تشويق بر عملپيش از فعل مضارع و تشويق بر عمل««::تحضيضتحضيض
•• »»پيش از فعل ماضي و توبيخ بر عملپيش از فعل ماضي و توبيخ بر عمل««: : تنديمتنديم
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

••   ::مثالمثال
ّّ•• ھال قبل از فعل مضارع،ھال قبل از فعل مضارع،..ھالّ تستغِفُر هللاھالّ تستغِفُر هللا««

•• تحضيض تحضيضحرف ••))ترغيبترغيب((حرف ) .) .ترغيبترغيب((حرف تحضيض حرف تحضيض                                         
•• ھال قبل از فعل ماضی،           ھال قبل از فعل ماضی،             »»قْضَت الميثاقَ قْضَت الميثاقَ ننھالّ  ھالّ  ««و و   

      
•• پشيمانی و ندامت پشيمانیحرف و ندامت ..حرف ی                                             ي یر  و پ ي ..ر  و پ www*p
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کننکننتفتفاافف کنندهکنندهتفسيرتفسيرھایھایحرفحرف
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ))اي، اَناي، اَن((  ::کنندهکنندهحرف تفسيرحرف تفسير  وودد
•• با اين دوبا اين دو  توضيح عبارت مبھم پيش از خودتوضيح عبارت مبھم پيش از خود««:    :    ھدفھدف

»»..حرفحرف رر
•• ::ھر حرف با مثال ھر حرف با مثال 
َ ل ط َل ل ط ••ل َرِقَي الخطيب المنبَر اي َصَعَدَرِقَي الخطيب المنبَر اي َصَعَد::اياي            

•• احَضْر::اَناَن اَن اليه احَضْركتبُت اَن اليه كتبُت ر::نن           ِن  ي  رب  ِن  ي  www*pب 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• حروف النداءحروف النداء
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• حروف النداءحروف النداء
•• »»أ، اَيا، ھيا، اَي، ياأ، اَيا، ھيا، اَي، يا««
•• دسته در کردن خطاب برای که است حروفی منادا دستهحروف در کردن خطاب برای که است حروفی منادا ••حروف حروف منادا حروفی است که برای خطاب کردن در دستهحروف منادا حروفی است که برای خطاب کردن در دسته
•• ::بندی زير به کار می رودبندی زير به کار می رود
•• ..»»اَي، ھمزهاَي، ھمزه««: : مناداي نزديكمناداي نزديك
•• يا بعيد يامناداي بعيد يا««::))بعيدبعيدھمانندھمانند((مناداي َھيا، يااَيا، َھيا، ••»»اَيا، ..»»ايا، ھيا، ياايا، ھيا، يا««::))بعيدبعيدھمانندھمانند((مناداي بعيد يامناداي بعيد يا
•• ..استاست» » اسماسم««حروف ندا ويژه حروف ندا ويژه 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• : : منادامنادا  وضعيت اعرابیوضعيت اعرابی
•• ..تقديري استتقديري استییدي فعلدي فعلااعامل نصب منعامل نصب من--
•• َرُجُل َرُجُليا يا اُنادياُنادي(( ••))رجالًرجالً يا رجليا رجل   اناِدياناِدي(( ))  رجال رجال 
•• مفعول بهمفعول به        فعل و فاعلفعل و فاعل                  
•• به تفکيک جنسيت ،به تفکيک جنسيت ،) ) الال((مناداي اسم داراي مناداي اسم داراي   --  
•• مذکرايھاايھا مذکربرای نودی::برای اذا امنوا ين الذ ايھا نودیيا اذا امنوا ين الذ ايھا ••يا ....يا ايھا الذ ين امنوا اذا نودیيا ايھا الذ ين امنوا اذا نودی::برای مذکربرای مذکرايھاايھا
•• ........يا ايتھا االستاذهيا ايتھا االستاذه::برای مونث برای مونث   ايتھاايتھا
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وينوينتنوينتنوين
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كا كاف ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• تنوينتنوين
•• ••::تعريفتعريف ::تعريفتعريف
•• ..»»ھماھنگ با حركت آخر كلمهھماھنگ با حركت آخر كلمه  ،،نون ساكن لفظينون ساكن لفظي««          
•• ا«« يژ ين اتن يژ ين تتن تا ••»»ا »»..استاست  تنوين ويژه اسمتنوين ويژه اسم««      
•• ::انواع تنوينانواع تنوين
•• ن ك ت ن نتن ك ت ن ••لل::تن ..رجٍلرجٍل::  تنوين تمكينتنوين تمكين
•• ..سيبويهٍ سيبويهٍ   ،،ٍه ٍه صص: :       تنوين تنكيرتنوين تنكير
•• له قا لهتن قا اتتن اتل ••ل ..مسلماٍتمسلماٍت: :     تنوين مقابلهتنوين مقابله
•• ..يومئذٍ يومئذٍ : :   تنوين ِعَوضتنوين ِعَوض
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• تنوين ِعَوضتنوين ِعَوض
•• ..تنوينی که به جای کالم حذف شده بکار ميرودتنوينی که به جای کالم حذف شده بکار ميرود
•• عوض تنوين عوضاقسام تنوين ••::اقسام ::اقسام تنوين عوضاقسام تنوين عوض
•• ..مررُت بقاٍض مررُت بقاٍض : : ِعَوض حرفِعَوض حرف
•• كلٌّ في فلٍك كلٌّ في فلٍك ««) :) :ايّ ايّ ––بعض بعض ––كّل كّل ((  ھایھای  اسماسم  ازاز  ِعَوضِعَوض

..»»وَنوَنبحبحَيْسَيْس ..»»ونونببي ي 
•• ..»»انتم حينئٍذ تنظرونَ انتم حينئٍذ تنظرونَ ««): ): اذاذ((عوض جمله عوض جمله 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::الثامنالثامن  درسدرسالال
•• الفعل الفعلاسم ••اسم اسم الفعلاسم الفعل
•• فعل التعجبفعل التعجب
•• افعال المدح والذمافعال المدح والذم
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ل الف لا الف اسم الفعلاسم الفعلا
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• اسم الفعلاسم الفعل
ّّ•• »»از عواملاز عواملاسمي داراي معنا و كاركرد فعل و غير متاّثراسمي داراي معنا و كاركرد فعل و غير متاّثر««

•• تقسيم زير دسته سه به خود فعلی معنای اساس بر فعل تقسيماسم زير دسته سه به خود فعلی معنای اساس بر فعل ••اسم اسم فعل بر اساس معنای فعلی خود به سه دسته زير تقسيماسم فعل بر اساس معنای فعلی خود به سه دسته زير تقسيم
•• ::می شودمی شود
•• ماضي ماضي                    ..،ھيھات لما توعدون،ھيھات لما توعدونھيھاتھيھات
•• مضارعمضارع توعدوناُفاُف ولما لکم توعدون،اف ولما لکم ••،اف مضارعمضارع           ..،اٍف لکم ولما توعدون،اٍف لکم ولما توعدوناٍفاٍف
•• امرامر             ..،اللھم اغفر لنا ،آمين ،اللھم اغفر لنا ،آمين آمينآمين
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::بر اساس صيغهبر اساس صيغه  اسم فعلاسم فعل
•• مرتجلمرتجل                             ھيھاتھيھات
•• منقولمنقول ••ُدَونَكُدَونَك منقولمنقول           دونك دونك 
•• ::ساختن اسم فعلساختن اسم فعل
•• عليکَ عليکَ : :     سماعيسماعي                
•• َفعال::قياسقياس َفعالوزن معنایَنَزالَنَزال::وزن معنای،به ،به ••انزلانزل ،به معنای،به معناینزاِلنزاِل::وزن فعاِلوزن فعاِل::  قياسيقياسي www*pِانِزلِانِزل
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::ی در باره اسم فعلی در باره اسم فعلنكاتنكات
•• .....)...)ضماير مرفوع و ضماير مرفوع و ((نشانه فعل نداردنشانه فعل ندارد--
•• ميپذيرد-- ميپذيردتنوين ::تنوين ً ••واھاًواھا ::تنوين مي پذيردتنوين مي پذيرد-- واھا واھا 
•• هٍ هٍ الزم        صالزم        ص                عمل فعل جانشين عمل فعل جانشين   --  
•• َضراِب زيداً َضراِب زيداً             متعديمتعدي
•• كم شھداَء َھلُمَّ نيست جايز معمول كمتقدم شھداَء َھلُمَّ نيست جايز معمول ••تقدم ..تقدم معمول جايز نيست  ھلم  شھداء كمتقدم معمول جايز نيست  ھلم  شھداء كم-- www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• فعل التعجبفعل التعجب
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• فعل التعجبفعل التعجب
•• حالتی که ھنگام ديدن ، شنيدن يا احساسحالتی که ھنگام ديدن ، شنيدن يا احساس::تعجبتعجب
•• دھد می دست انسان به عادی غير دھدکاری می دست انسان به عادی غير ••کاری ..کاری غير عادی به انسان دست می دھدکاری غير عادی به انسان دست می دھد
•• ::روش بيان حالت تعجبروش بيان حالت تعجب
•• سماعیسماعی
•• ••قياسقياس قياسیقياسی www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• روش ھاي سماعيروش ھاي سماعي  
•• ::از قرينه عبارت فھميده مي شود، ماننداز قرينه عبارت فھميده مي شود، مانند
•• با::استفھاماستفھام-- تكفرون باكيف تكفرون ••!!كيف !!كيف تكفرون باكيف تكفرون با::  استفھاماستفھام--
•• !!يا لك من رجلٍ يا لك من رجلٍ : :                 نداندا  --  
•• ان المومَن ال َيْنُجُس حياً وان المومَن ال َيْنُجُس حياً و! ! سبحاَن هللاسبحاَن هللا««: : اسلوب ھای ديگراسلوب ھای ديگر  

ميتاً ميتاًال ي »»ال ي    «« www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• صيغه ھاي قياسيصيغه ھاي قياسي

•• اَْفَعَل))الفالف اَْفَعَلما ••::ما ::ما افعلما افعل) ) الفالف
•• ما اَْحَسَن زيداً ما اَْحَسَن زيداً                                         
•• مبتدامبتدا: : ماما(( ))مفعول بهمفعول به: : زيداًزيداً، ،   فعل ماضيفعل ماضي: : اَحَسَناَحَسَن،،
•• زيداً زيداًاَْحَسَن مرفوع::اَْحَسَن محالً فعليه مرفوعجمله محالً فعليه ماجمله برای ماخبر برای ••خبر . . خبر برای ماخبر برای ماجمله فعليه محال مرفوعجمله فعليه محال مرفوع::احسن زيدااحسن زيدا www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::ْل به ْل به ْفعِ ْفعِ اَ اَ ) ) بب
•• ..اَْحِسْن    بزيٍداَْحِسْن    بزيٍد                                  
•• امر::اَْحسْناَْحسْن امرفعل مرفوع::بزيدبزيد،،فعل محالً مرفوعفاعل محالً ••فاعل ..فاعل محال مرفوعفاعل محال مرفوع::بزيٍدبزيٍد،،فعل امرفعل امر: : احِسناحِسن
•• ..فعل تعجب ماضي به شكل امرفعل تعجب ماضي به شكل امر: : اَْحِسنْ اَْحِسنْ 
•• ..  حرف جر زائدحرف جر زائد: : الباءالباء
•• منه––مجرورمجرور::زيدزيد منهمتعجب ••متعجب ..متعجب منهمتعجب منه––مجرورمجرور::زيٍدزيٍد www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• شرايط ساخت فعل تعجبشرايط ساخت فعل تعجب
•• ..ثالثي مجرد، متصرف، قابل مفاضله ،تام و مثبت باشدثالثي مجرد، متصرف، قابل مفاضله ،تام و مثبت باشد
•• وزن بر مشبھه وزنصفت بر مشبھه فعال««صفت فعالاَْفعل، نباشد»»ءءاَْفعل، مجھول نباشدو مجھول ••و ..و مجھول نباشدو مجھول نباشد»»ءءافعل، فعالافعل، فعال««صفت مشبھه بر وزنصفت مشبھه بر وزن
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• در صورت فقدان شرايطدر صورت فقدان شرايط
•• + ...+ ...مصدر منصوب فعل مصدر منصوب فعل ++اعظماعظم  //اشّداشّد++ماما
•• الكافر و المومن اختالَف اشدَّ الكافرما و المومن اختالَف اشدَّ ••ما ما اشد اختالف المومِن و الكافرِ ما اشد اختالف المومِن و الكافرِ 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• تعجب در زمانھاتعجب در زمانھا
ًً•• ً ::ماضيماضي ً ما كان اكَرَم حاتما ما كان اكَرَم حاتما

•• ••تعجبيهتعجبيه::ماما تعجبيهتعجبيه: : ماما
•• زائدهزائده: : كانكان
•• فعل تعجبفعل تعجب: : اكَرمَ اكَرمَ 
•• ً منه::حاتماًحاتما منهمتعجب ••متعجب www*pمتعجب منهمتعجب منه: : حاتما حاتما 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::مستقبلمستقبل
•• برای ساخت فعل تعجب در زمان آينده عبارت ما يکونبرای ساخت فعل تعجب در زمان آينده عبارت ما يکون
•• دھيد قرار تعجب فعل از پس دھيدرا قرار تعجب فعل از پس ••را ..را پس از فعل تعجب قرار دھيدرا پس از فعل تعجب قرار دھيد
••   ::مثالمثال
••                  ً ً ما اَشَرَس ما يكوُن االسُد جائعا ..ما اَشَرَس ما يكوُن االسُد جائعا
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ذ ال ذاف ال افعال مدح و ذمافعال مدح و ذماف
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• افعال مدح و ذمافعال مدح و ذم
•• ذا ذاِنْعَم، حّبذا، بئَس، ساَء، ال حبَّ ِنْعَم، حّبذا، بئَس، ساَء، ال حبَّ
•• ••::ويژگيھاويژگيھا ::ويژگي ھاويژگي ھا
•• جامد، داراي فاعل و اسم مخصوص مرفوعجامد، داراي فاعل و اسم مخصوص مرفوع
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• فاعل فعل مدح و ذمفاعل فعل مدح و ذم
•• معرف به الف و الم جنسمعرف به الف و الم جنس--١١
•• الشفيُق الوالُد الشفيُقنعم الوالُد ••نعم نعم   الوالد   الشفيقنعم   الوالد   الشفيق
•• فعل مدح  فاعل   اسم مخصوصفعل مدح  فاعل   اسم مخصوص
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::  مضاف به داراي الف و الممضاف به داراي الف و الم  --٢٢
•• ::مثالمثال
•• خالٌد العرب َرجُل خالٌدنعَم العرب َرجُل ••نعَم ..نعم رجل العرِب خالِدنعم رجل العرِب خالِد                    
•• فعل مدحفعل مدح: : نعمَ نعمَ  فاعلفاعل: : َرجلُ َرجلُ      
•• مضاف اليهمضاف اليه: : العربِ العربِ  اسم مخصوصاسم مخصوص: : خالِدٌ خالِدٌ 

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ..مضاف به مضاف به معرف به الف و الممضاف به مضاف به معرف به الف و الم  --٣٣
•• ::مثالمثال
•• زھيٌر الجاھليه ُشعراء حكيُم زھيٌرنعَم الجاھليه ُشعراء حكيُم ••نعَم ِنعم حكيم شعراِء الجاھليِه زھيرِنعم حكيم شعراِء الجاھليِه زھير              
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• بر تمييز بودن بر تمييز بودن     بنابنا  ضمير مستتر كه با نكره منصوبضمير مستتر كه با نكره منصوب  --٤٤
ش شتف ::تفسير شودتفسير شودتف

•• ِنعمَ ِنعمَ   ً ً ربعا ربعا مداُرناداُرنا مِ ِ ربرب رر
•• فعل مدحفعل مدح تمييزتمييز اسم مخصوصاسم مخصوص
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ..تفسير شودتفسير شود» » ماما««فاعل مستتر كه بوسيله فاعل مستتر كه بوسيله   --٥٥
•• بئَسَما اشترْوا به انفَسُھمبئَسَما اشترْوا به انفَسُھم
•• مدحبئَسبئَس مدحفعل ••فعل فعل مدحفعل مدح            بئسبئس
•• الذيالذي                    َماَما

www*p
nu

eb
*co

m



خ خال المخصوصالمخصوصال
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كا كاف ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• المخصوصالمخصوص
•• فاعل از بعد مرفوع فاعلاس از بعد مرفوع يااس مدح به مخصوص به ذ يا مدح فعل با يا،متناسب مدح به مخصوص به ذ يا مدح فعل با ••،متناسب ،متناسب با فعل مدح يا ذم  به مخصوص به مدح يا،متناسب با فعل مدح يا ذم  به مخصوص به مدح يااسم مرفوع بعد از فاعلاسم مرفوع بعد از فاعل--  

..ذّم تعبير می شود ذّم تعبير می شود 
•• ••::جايگاهجايگاه ::جايگاهجايگاه
•• ..  بعد از فاعل مي آيد و تقدم بر آن جايز نيستبعد از فاعل مي آيد و تقدم بر آن جايز نيست  - -     
•• الحسيُن::مثالمثال التلميُذ الحسيُننعم التلميُذ ••نعم ..نعم التلميذ الحسيننعم التلميذ الحسين::مثالمثال
•• ..تقديم بر فعل و فاعل جايز استتقديم بر فعل و فاعل جايز است  - -     
•• ••الرجُلالرجُلنعمنعمزيٌدزيٌد الرجلالرجل                    نعم      نعم                زيد      زيد                        
•• فاعلفاعل                          مدحمدح  فعلفعل    اسم مخصوص  اسم مخصوص  
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• اعراب مخصوصاعراب مخصوص
•• زيدٌ زيدٌ                         الرجُل    الرجُل                                      نعم  نعم  
•• فاعل مدح فاعلفعل مدح فعل مخصوص مخصوصاسم مؤخر--اسم مؤخرمبتداي ••مبتداي فعل مدح فاعلفعل مدح فاعل مبتداي مؤخرمبتداي مؤخر--    اسم مخصوصاسم مخصوص
•• خبر مقدمخبر مقدم                              

•• فاعل با مخصوص فاعلتطابق با مخصوص ••::تطابق ::تطابق مخصوص با فاعلتطابق مخصوص با فاعل
••   در عدد و جنسدر عدد و جنس                                                                          
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• حّبذا، ال حّبذاحّبذا، ال حّبذا
•• فعل ماضيفعل ماضي: : حبَّحبَّ
•• اشاره::ذاذا اشارهاسم ••اسم اسم اشارهاسم اشاره: : ذاذا
•• براي مدحبراي مدح: : حّبذا حّبذا  براي ذمّ براي ذمّ : : الحّبذاالحّبذا
•• عدم تغيير براي ھر صيغه يا جنسعدم تغيير براي ھر صيغه يا جنس
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::مثالمثال
َّ ََّ َ•• َفاْعَلموا اَنَّ َهللا موالكْم نعَم المولي و ِنْعَم النَّصيُرَفاْعَلموا اَنَّ َهللا موالكْم نعَم المولي و ِنْعَم النَّصيُر

•• عطف::فاعلموافاعلموا عطفحرف محال--حرف واو ضميرمتصل فاعل و محالفعل واو ضميرمتصل فاعل و ••فعل فعل و فاعل ضميرمتصل واو محالفعل و فاعل ضميرمتصل واو محال--حرف عطفحرف عطف::فاعلموافاعلموا
مرفوعمرفوع

هللا هللاَّ َّ•• حرف مشبھه و اسم ان منصوبحرف مشبھه و اسم ان منصوب::انَّ هللانَّ هللا
•• مرفوع::موالكمموالكم تقديراً ان مرفوعخبر تقديراً ان اليه--خبر اليهمضاف مضاف م مو وع: : و ر ير  ن  وعبر  ر ير  ن  ي  بر  ي   www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ..فعل مدح ماضي مبني بر فتحفعل مدح ماضي مبني بر فتح: :                 نعمَ نعمَ 
ًً•• ..فاعل نعم تقديراً مرفوعفاعل نعم تقديراً مرفوع::    الموليالمولي

•• عطف::وو عطفحرف ••حرف ..حرف عطفحرف عطف::                      وو
•• ..فعل مدح ماضي مبني بر فتحفعل مدح ماضي مبني بر فتح: :                     نعمنعم
•• ..فاعل نعم مرفوعفاعل نعم مرفوع: :           النصيُر النصيُر 
•• قرينه دليل به محذوف مخصوص قرينهاسم دليل به محذوف مخصوص ••»»هللاهللا««اسم »»هللاهللا««اسم مخصوص محذوف به دليل قرينه اسم مخصوص محذوف به دليل قرينه  www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• التاسعالتاسعدرس درس الال
•• فيه فيهالمفعول ••المفعول المفعول فيهالمفعول فيه
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• مفعول فيهمفعول فيه
•• اسمي دال بر زمان يا مكان وقوع فعل و ھميشه دربردارندهاسمي دال بر زمان يا مكان وقوع فعل و ھميشه دربردارنده

..))فيفي((معني معني  ))يي((يي
•• ً : : مثالمثال ً خرجُت صباحا ..خرجُت صباحا

لط لطُ ُ•• ..مشيُت يمين الطريقمشيُت يمين الطريق
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• عامل مفعول فيهعامل مفعول فيه
ُ ُّ ّ•• صلّيُت خلَف االماِمصلّيُت خلَف االماِم::فعل ظاھرفعل ظاھر--

•• ظاھر-- فعل ظاھرشبه فعل الجمعه::شبه يوم صائُم الجمعهزيٌد يوم صائُم ••زيٌد زيد صائم يوم الجمعهزيد صائم يوم الجمعه::شبه فعل ظاھرشبه فعل ظاھر--
•• فر سخينفر سخين  ؟؟  كم سرتَ كم سرتَ : : عامل مقّدر جائزعامل مقّدر جائز  --  
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::عامل مقدر واجبعامل مقدر واجب  --  
•• زيٌد عندكزيٌد عندك:  :  ظرف خبر باشدظرف خبر باشد--
•• باشد-- صفت باشدظرف صفت عندَك::ظرف برجل عندَكمررت برجل ••مررت مررت برجٍل عندكمررت برجٍل عندك::ظرف صفت باشدظرف صفت باشد--
•• مررت بزيٍد عندكَ مررت بزيٍد عندكَ : : ظرف حال باشدظرف حال باشد  --  
•• مررت بالذي عندكَ مررت بالذي عندكَ : : ظرف صله باشدظرف صله باشد  --  
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• انواع ظروف و مفعول فيهانواع ظروف و مفعول فيه
•• مفعول فيهمفعول فيه                      ظروف زمانظروف زمان
•• مبھم-- زمان مبھمظرف زمان ساعًه::ظرف ساعًهنمُت ••نمُت ..نمت ساعه نمت ساعه : : ظرف زمان مبھمظرف زمان مبھم--
•• ..رمضانَ رمضانَ   متُ متُ صُ صُ : : ظرف زمان مختصظرف زمان مختص  --  
••                                                     
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• : : انواع ظرف زمان مختصانواع ظرف زمان مختص
ََُُ•• ..رمضاَنرمضاَن  متُ متُ صُ صُ ::ميتميتلَ لَ عَ عَ --

•• يوَم::اضافهاضافه-- يوَمسرُت ••الخميسالخميسسرُت ..الخميِسالخميِس  سرت يوم سرت يوم ::اضافهاضافه--
•• ً   سرتُ سرتُ : : وصفوصف  -- ً يوماً مشمسا يوماً مشمسا
•• يومينِ يومينِ   سرتُ سرتُ       : : عددعدد  --
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::  مفعول فيهمفعول فيه  ووظرف مكان ظرف مكان 
ُُ•• ّدامّدامقُ قُ م ،م ،مامااَ اَ : : جھت ھاجھت ھا::----                                                        

•• مبھم-- مكان مبھمظرف مكان ••ظرف ظرف مكان مبھمظرف مكان مبھم--
•• فرسخفرسخ: : مقدارھامقدارھا: : ----              
•• جلسُت مجلَس زيٍدجلسُت مجلَس زيٍد: : مشتق از فعل يا مصدرمشتق از فعل يا مصدر  --
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ظرف متصرفظرف متصرف
ُُ•• : : ظرفظرف سرُت       يوَم       الُجمُعهِ سرُت       يوَم       الُجمُعهِ 

–– فيه مفعول فاعل و فيهفعل مفعول فاعل و فعل اليه اليهمضاف ي    مضاف ول  ل   يل و  ول  ل   ل و  ي ي   
–– يوُم يوُم : : غير ظرفغير ظرف الجمعهالجمعه   يوٌم  مباركٌ يوٌم  مباركٌ 

خ ه ال ضاف ختدا ه ال ضاف ––تدا مبتدا      مضاف اليه    خبرمبتدا      مضاف اليه    خبر                          
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ظرف غير متصرفظرف غير متصرف
ّّ•• قطّ قطّ                 : : ظرفظرف

•• ظرف ظرفشبه ••،بعد،لدن،بعد،لدنقبلقبل::شبه ..،بعد،لدن ،بعد،لدن قبلقبل    ::شبه ظرفشبه ظرف
•• جئُت قبَل زيدٍ جئُت قبَل زيدٍ   ::مثالمثال                                                    
•• فعل و فاعلفعل و فاعل                  : : جئُتجئُت
•• فيه::قبلقبل فيهمفعول ••مفعول مفعول فيهمفعول فيه                        ::قبلقبل
•• مضاف اليهمضاف اليه                          ::زيدٍ زيدٍ 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::مثال مثال   
ُُ•• جئُت من قبل زيٍدجئُت من قبل زيٍد                                  

•• فاعل::جئُتجئُت و فاعلفعل و ••فعل فعل و فاعلفعل و فاعل: : جئتجئت
•• جارو مجرورجارو مجرور: : من قبلِ من قبلِ 
•• مضاف اليهمضاف اليه::زيٍد زيٍد 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ظرفظرف  نینیيينشنشجاجا
•• ::مورد از ظرف نيابت می کنندمورد از ظرف نيابت می کنند۵۵
•• الشمس::مصدرمصدر طلوَع الشمسجئتك طلوَع ••جئتك ..جئتك طلوع الشمِسجئتك طلوع الشمِس: :                 مصدرمصدر
•• ..نمُت طويالً نمُت طويالً :  :                    صفتصفت
•• ..سرت ستَه ايامً سرت ستَه ايامً :  :                        عددعدد
•• اشاره اشارهاسم الناحيه::اسم تلك الناحيهوقفُت تلك ••وقفُت ..وقفت تلك الناحيهِ وقفت تلك الناحيهِ ::  اسم اشارهاسم اشاره
•• ..مشيُت بعَض النھارمشيُت بعَض النھار: : كل و جزء كل و جزء 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• التدريب االولالتدريب االول
•• ::عّين ظرف الزمان و نوعه و اعرابه في اآليات التاليهعّين ظرف الزمان و نوعه و اعرابه في اآليات التاليه
•• قليالً-- اال الليَل قليالًقُْم اال الليَل ••قُْم ..قم الليل اال قليالقم الليل اال قليال--
•• ..منصوبمنصوب  --الليَل متصرفالليَل متصرف  
•• ..يسالوَن اّياَن يوم القيامهيسالوَن اّياَن يوم القيامه  --
•• متصرفاياّناياّن متصرفغير ••منصوبمنصوبغير ..منصوبمنصوب  --غير متصرفغير متصرف--ايانايان www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• التدريب الثانيالتدريب الثاني
•• عين ظروف الزمان و المكان و اذكر متعلَقھاعين ظروف الزمان و المكان و اذكر متعلَقھا
•• بالحق جئَت االَن بالحققالوا جئَت االَن ••قالوا ..قالوا االن جئت بالحققالوا االن جئت بالحق
•• ..ظرف زمانظرف زمان: : االناالن                                              
•• ..اذ يبا يعونك تحَت الشجرهاذ يبا يعونك تحَت الشجره
•• مكان ظرف مكانتحت ظرف ••تحت ..تحت ظرف مكانتحت ظرف مكان                                                           www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• التدريب الثالثالتدريب الثالث
•• ::اعرْب اآليَه التاليهاعرْب اآليَه التاليه
•• سنيَن بضَع السجن في سنيَنَفَلبَث بضَع السجن في ••َفَلبَث ..فلِبث في السجِن بضع سنينفلِبث في السجِن بضع سنين
•• ..حرف عطفحرف عطف: : فف
•• ..فعل ماضي، فاعل ضمير مستتر ھوفعل ماضي، فاعل ضمير مستتر ھو: : لبثلبث
•• السجن السجنف لبث::ف به متعلق مجرور لبثجارو به متعلق مجرور ••جارو ..جارو مجرور متعلق به لبثجارو مجرور متعلق به لبث::في السجنفي السجن
•• ..اسم زماناسم زمان  --مفعول فيهمفعول فيه: : بضعبضع
•• ..مضاف اليه مجرورمضاف اليه مجرور: : سنينسنين
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• العاشرالعاشردرس درس الال
•• المطلق المطلقالمفعول ••المفعول المفعول المطلقالمفعول المطلق
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• مفعول مطلقمفعول مطلق
•• مصدر منصوب بعد از فعل از ريشه يا معناي فعل با ھدفمصدر منصوب بعد از فعل از ريشه يا معناي فعل با ھدف

..فعلفعلتاكيد، بيان نوع يا عدد تاكيد، بيان نوع يا عدد  ي وع ن بي يي وع ن بي ي
•• ً : : لفظيلفظي      : : تاكيد عاملتاكيد عامل  --١١ ً َكلََّم هللاُ موسي تكليما َكلََّم هللاُ موسي تكليما

••لل فعلفعل   مم..مم    
•• قعوداً::معنويمعنوي قعوداًجلسُت جلسُت و::ويوي                                                   وج   ج  

–– مم. . م م               فعلفعل                                  
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::بيان نوعبيان نوع  --٢٢
ًً ًً•• اصبر اصبر   وو::وصفيوصفي-- صبراًصبراً جميالًجميالً

•• فعلفعل مممم ••صص فعلفعل       صص    م م ..مم
•• للعمَ عمَ اِ اِ   ::اضافياضافي  -- َعَملَ َعَملَ  الصالحينالصالحين
•• فعلفعل م م . . م م  اا. . م م 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• بيان تعدادبيان تعداد  --٣٣
َّ ََّ َ•• تا  دكًه   واحدهً ُحمُحموو تا  دكًه   واحدهً َلت االرض و الجبال فُدكَّ َلت االرض و الجبال فُدكَّ

•• فعلفعل ••مممم فعلفعل مم..مم
•• مصدر مّره بر وزن َفْعَلهمصدر مّره بر وزن َفْعَله: : دّكهً دّكهً 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• جانشينان مصدرجانشينان مصدر
•• ))مفعول مطلقمفعول مطلق((
•• بعض--١١ و بعضكل و ::كل ال ُكلَّ تميلوا الفال ُكلَّ تميلوا ••يليلممفال يِليِلممفال تميلوا كل الفال تميلوا كل ال      ::كل و بعضكل و بعض--١١
•• فعل   ن م مفعل   ن م م                            
•• احِسْن  الي الفقير  بعَض  االحسانِ احِسْن  الي الفقير  بعَض  االحسانِ 
•• فعلفعل م م من م ••ن فعلفعل www*pن م من م م  
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::اسم اشارهاسم اشاره  --٢٢
ُُ•• اكرمُت العالَِم ذلَك االكراَماكرمُت العالَِم ذلَك االكراَم

•• فعلفعل بيان عطف م م بيانن عطف م م ••ن فعلفعل             ن م م  عطف بيانن م م  عطف بيان      
•• محالً منصوبمحالً منصوب                    
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• مصدر مترادف با مصدر فعلمصدر مترادف با مصدر فعل  --٣٣
ُُ ًً•• جلسُتجلسُت قعوداً قعوداً 

•• فعلفعل ••مممم فعلفعل مم. . مم

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ضمير به مصدر ضمير به مصدر   --٤٤
ً ُّ ً ِّ ًُ ُّ ً ِّ ُ•• اني اُعذِّ ُبُه عذاباً ال اعذُّ بُه احداًاني اُعذِّ ُبُه عذاباً ال اعذُّ بُه احداً

•• م م من م ••ن ن م من م م
•• عدد مصدرعدد مصدر  --٥٥
•• فاجلدوھم ثمانيَن جلَدهً فاجلدوھم ثمانيَن جلَدهً 
•• تمييز م م تمييزن م م ••ن www*pن م م  تمييزن م م  تمييز
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ابزار مخصوص فعلابزار مخصوص فعل  --٦٦
ُُ ًً•• ً ضربُتهُ ضربُتهُ  ً سوطا سوطا

•• م م من م ••ن ن م من م م
•• ضربُته َضرَب  سوطٍ ضربُته َضرَب  سوطٍ 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• عامل نصب مفعول مطلقعامل نصب مفعول مطلق
ً ًّ ّ•• فعلفعل--١١  ً ً اّنا فتحنا لك فتحا اّنا فتحنا لك فتحا

•• فعلفعل م مم ••م فعلفعل         م مم م
•• صفتصفت  --٢٢
•• زيد مخلٌص لي اخالصاً شديداًزيد مخلٌص لي اخالصاً شديداً
•• فاعل فاعلاسم اسم م مم ••م اسم فاعلاسم فاعل     www*pم م م م 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::مشابه مشابه مصدر مصدر   --٣٣
ً ً َّ ًُ ً َّ ُ•• َھم ضرباً شديداً  َھم ضرباً شديداً عجبُت من ضرِبَك المتَّ عجبُت من ضرِبَك المتَّ

•• مصدرمصدر م مم ••م مصدرمصدر م مم م
•• ..گرفته ازآنستگرفته ازآنستررمصدر اصل و فعل و صفت بمصدر اصل و فعل و صفت ب
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::مصدر تاكيدي فقط مفردمصدر تاكيدي فقط مفرد
ًً••  ً ً اشرقت الشمس اشراقا اشرقت الشمس اشراقا

•• فعلفعل م مم ••م فعلفعل م مم م
•• مصدر نوعي و عدد مجاز در عددمصدر نوعي و عدد مجاز در عدد
••  ً ً َحكَم القاضي حكمين او احكاما َحكَم القاضي حكمين او احكاما
•• فعلفعل م مم م م مم ••م فعلفعل م مم م www*pم مم م
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• حذف عامل مفعول مطلقحذف عامل مفعول مطلق
•• ..عامل مصدر تاكيدي حذف نمي شودعامل مصدر تاكيدي حذف نمي شود--١١
•• جايز--٢٢ عامل حذف تاكيدي غير مصدر جايزدر عامل حذف تاكيدي غير مصدر ••استاستدر ..استاست  در مصدر غير تاكيدي حذف عامل جايزدر مصدر غير تاكيدي حذف عامل جايز--٢٢
•• ::مثالمثال
•• ھل انتظرَت زيداً؟ھل انتظرَت زيداً؟                                  
•• ممالً ممالًانتظاراً ••انتظاراً www*p..انتظارا ممالانتظارا ممال                                                                      
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::حذف وجوبي عامل مصدرحذف وجوبي عامل مصدر  --٣٣
•• ..مصدر جايگزين فعل باشدمصدر جايگزين فعل باشد--الفالف
•• ••::مثالمثال ::مثالمثال
•• قياماً ال قعوداً قياماً ال قعوداً               
•• ))قم قياماً و ال تقُعْد قعوداً قم قياماً و ال تقُعْد قعوداً ( (                 

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ..مصدر براي دعامصدر براي دعا) ) بب
•• ::مثالمثال
•• للمسلمين نصراً للمسلميناللھم نصراً ••اللھم ..اللھم نصرا للمسلميناللھم نصرا للمسلمين                      
•• ))اللھم انصر المسلمين نصراً اللھم انصر المسلمين نصراً ((                                        
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• پس از استفھام توبيخيپس از استفھام توبيخي) ) جج
ً ُ ًَ ُ َ•• ألُْوماً و انت كريم الحسب؟ألُْوماً و انت كريم الحسب؟

•• مانندوو مشابه، موارد مانندساير مشابه، موارد ساير شکراًحمداًحمداً:: شکراًو ••و ساير موارد مشابه، مانندساير موارد مشابه، مانندوو ..و شکرا و شکرا   حمداحمدا::
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::التدريبالتدريب
•• ن المفعول المطلق و اذكر نوعهن المفعول المطلق و اذكر نوعهعيّ عيّ 
•• ً تسليما سلّموا و عليه تسليماًصلّوا سلّموا و عليه ••صلّوا ..صلوا عليه و سلموا تسليما صلوا عليه و سلموا تسليما 
••  ً ً تسليما ..تاكيديتاكيدي: : تسليما
•• ..اخذناھم اخَذ عزيٍز مقتدٍراخذناھم اخَذ عزيٍز مقتدٍر  
•• ••نوعنوع::اخذاخذ ..نوعينوعي    : : اخذاخذ www*p

nu
eb

*co
m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• التدريبالتدريب
•• ::عّين ما ناب عن المفعول المطلقعّين ما ناب عن المفعول المطلق
•• كرتين الَبَصَر ارجع كرتينثم الَبَصَر ارجع ••ثم ..ثم ارجع البصر كرتيِنثم ارجع البصر كرتيِن
•• ..عددعدد: : كرتينكرتين
•• ..  يلِ يلِ ممفال تميلوا ُكلَّ الفال تميلوا ُكلَّ ال
•• مصدر::كّلكّل به مضاف مصدركليت به مضاف ••كليت ..كليت مضاف به مصدركليت مضاف به مصدر::كلكل www*p

nu
eb

*co
m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• الحادی عشرالحادی عشردرسدرسالال
•• له لهالمفعول ••المفعول المفعول لهالمفعول له
•• المفعول معهالمفعول معه
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• مفعول لهمفعول له
•• الجله(( الجلهمفعول ••))مفعول ))مفعول الجلهمفعول الجله((

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ))الجلهالجله((مفعول له مفعول له 
•• ..كننده علت وقوع فعلكننده علت وقوع فعلبيانبيانمصدرمصدر
•• ::مثالمثال ً تاديبا ابَنه زيٌد تاديباًَضَرَب ابَنه زيٌد ••َضَرَب ::مثالمثال ضرب زيد ابنه تاديبا ضرب زيد ابنه تاديبا 
••  ً ً تاديبا مصدر، منصوب و مفعول لهمصدر، منصوب و مفعول له: : تاديبا
•• ..زمان و فاعل َضَرَب و تاديباً مشترك استزمان و فاعل َضَرَب و تاديباً مشترك است
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• شرايط مفعول لهشرايط مفعول له
ً ًُ ُ•• ً ::مفعول له؛ مصدر باشدمفعول له؛ مصدر باشد--١١ ً ضربُتُه تاديبا ..ضربُتُه تاديبا

•• باشد--٢٢ قلبي فعل مصدر له؛ باشدمفعول قلبي فعل مصدر له؛ ••::مفعول ::مفعول له؛ مصدر فعل قلبي باشدمفعول له؛ مصدر فعل قلبي باشد  --٢٢
•• ..جئتك محّبًه لكَ جئتك محّبًه لكَ   
•• ..زمان مفعول له با فعل مشترك باشدزمان مفعول له با فعل مشترك باشد  --٣٣
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ..فاعل فعل و مفعول له يكي باشدفاعل فعل و مفعول له يكي باشد  --٤٤
•• ..مفعول له علت فعل باشدمفعول له علت فعل باشد--٥٥
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• در صورت فقدان ھر يك از شرايط مذكوردر صورت فقدان ھر يك از شرايط مذكور: : نكتهنكته
•• مفعوُل له با حروف تعليلمفعوُل له با حروف تعليل
•• ••»»المالم،،باءباء،،فيفي،،مْنمْن«« »»المالم  ،،باءباء  ،،فيفي،،ِمنِمن««
•• »»تھّياُت للسفرتھّياُت للسفر««: : مثالمثال
•• ..»»زمان سفر و آمادگي متفاوت استزمان سفر و آمادگي متفاوت است««
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• حاالت گوناگون مفعول لهحاالت گوناگون مفعول له
ًً•• ً ::و اضافهو اضافه))الال((بدونبدون  --١١ ً ضربته تاديبا ..ضربته تاديبا

•• با--٢٢ باھمراه الھيجاء::الفالف):):الال((ھمراه عن الُجبَن اقُعْد الھيجاءال عن الُجبَن اقُعْد ••ال ..ال اقعد الجبن عن الھيجاءال اقعد الجبن عن الھيجاء::الفالف):):الال((ھمراه باھمراه با--٢٢
•• ..لموتِ لموتِ دوا لِ دوا لِ لِ لِ : : بب      
•• ..ضربُت ابني لتاديبهِ ضربُت ابني لتاديبهِ : : الفالف  ،،مضافمضاف  --٣٣
•• ::بب تاديَبُه ابن تاديَبُهضربت ابن ••ضربت ::بب     www*p..ضربت ابني تاديبه ضربت ابني تاديبه 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• جمله زير را اعراب كنيدجمله زير را اعراب كنيد: : تمرينتمرين
•• و ال تقتلوا اوالَدكْم خشيَه امالِقو ال تقتلوا اوالَدكْم خشيَه امالِق
•• عطف::وو عطفحرف ••حرف حرف عطفحرف عطف::وو                
•• واو ضمير رفع واو ضمير رفع   ،،مضارع مجزوم به الي نھيمضارع مجزوم به الي نھي: : ال تقتلواال تقتلوا

فاعليفاعليلل
www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• مفعول بهمفعول به: : اوالدَ اوالدَ 
ًً•• مضاف اليه محالً مجرورمضاف اليه محالً مجرور::كْمكْم

•• مضاف::خشيَهخشيَه الجله مضافمفعول الجله ••مفعول مفعول الجله مضافمفعول الجله مضاف::خشيه خشيه 
•• مضاف اليه و مجرورمضاف اليه و مجرور: : امالقٍ امالقٍ 
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ل لف مفعول معهمفعول معهف
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• مفعول معهمفعول معه
•• ..قرار گيردقرار گيرد) ) معمع((به معنيبه معني))واوواو((اسم زائدي است كه بعد ازاسم زائدي است كه بعد از
•• ھمراھ اسم ھمراھاين اسم دارداين داردی نداردی مشاركت حكم در نداردولي مشاركت حكم در ••ولي ..ولي در حكم مشاركت نداردولي در حكم مشاركت نداردی داردی دارداين اسم ھمراھاين اسم ھمراھ
•• شربُت  شربُت   الشاَي  الشاَي   و و  الخبزَ الخبزَ 
•• مفعول معهمفعول معه        مفعول به   واو معيت مفعول به   واو معيت       فعل و فاعل فعل و فاعل     
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• عوامل نصبعوامل نصب
•• استوي الماُء و الخشبهَ استوي الماُء و الخشبهَ ::فعل ظاھرفعل ظاھر  --١١
•• فعل--٢٢ فعلشبه والطريَق::شبه سائٌر والطريَقزيٌد سائٌر ••زيٌد زيد سائر والطريقزيد سائر والطريق::شبه فعلشبه فعل--٢٢
•• ::فعل مقّدرفعل مقّدر  --٣٣
•• ))ما تكوُن و زيداًما تكوُن و زيداً((ما انت و زيداًما انت و زيداً: : الفالف      
•• الدرَس::بب و انت الدرَسكيف و انت الدرَس((كيف و تكون الدرَسكيف و تكون ••))كيف ))كيف تكون و الدرسكيف تكون و الدرس((كيف انت و الدرسكيف انت و الدرس::بب           www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• شرايط مفعول معهشرايط مفعول معه
•• باشدباشد»»فضلهفضله««مفعول معهمفعول معه--١١
•• از--٢٢ ازقبل باشد»»واوواو««قبل باشدجمله ••جمله جمله باشدجمله باشد» » واوواو««قبل ازقبل از--٢٢
•• ..واو دال بر مصاحبت باشدواو دال بر مصاحبت باشد  --٣٣
•• سافرُت و زيداًسافرُت و زيداً:  :  مثالمثال
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• »»واوواو««حالت اسم بعد از حالت اسم بعد از 
•• ھنگام اخالل در معناھنگام اخالل در معنا::ب نصبب نصبوووجوج--١١
•• زيٌد::مثالمثال زيٌدماَت الفجرووماَت الفجرطلوَع ••طلوَع طلوع        الفجِرطلوع        الفجِر    و   و       مات    زيدمات    زيد::مثالمثال
•• مضاف اليهمضاف اليه      معيت  مفعول معه معيت  مفعول معه   فاعل  فاعل        فعل  فعل                    
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::  وجوب عطفوجوب عطف  --٢٢
•• ::نباشدنباشد) ) فعليه يا شبه فعلفعليه يا شبه فعل((قبل از واو جملهقبل از واو جمله))الفالف
•• مھنُتُه«« و رجل مھنُتُهكلُّ و رجل ••»»كلُّ »»كل رجٍل و مھنته كل رجٍل و مھنته ««
•• ::فُضله نباشدفُضله نباشد» » واوواو««اسم بعد از اسم بعد از ) ) بب
•• »»تخاَصَم زيٌد و بكرٌ تخاَصَم زيٌد و بكرٌ ««
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• دال))جج مصاحبت بر دالواو مصاحبت بر ••::نكندنكندلتلتواو ::نكندنكند  لتلتواو بر مصاحبت دالواو بر مصاحبت دال))جج
•• »»جاء االستاُذ و الطالُب بعَده او قبَلهُ جاء االستاُذ و الطالُب بعَده او قبَلهُ ««
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ترجيح نصبترجيح نصب  --٣٣
•• ..عطف ضمير متصل بدون فاصلعطف ضمير متصل بدون فاصل
•• زيداً و زيداًاسرعُت و ••اسرعُت اسرعت         و         زيدااسرعت         و         زيدا
•• فعل و فاعل  معيتفعل و فاعل  معيت ..مفعول معهمفعول معه
•• ..عطف زيد بر ضمير متصل بدون فاصل مناسب نيستعطف زيد بر ضمير متصل بدون فاصل مناسب نيست
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ترجيح عطفترجيح عطف  --٤٤
•• ..ھنگاميكه عطف مناسب و جايز باشدھنگاميكه عطف مناسب و جايز باشد
•• اشتراك««::نكتهنكته عدم از برتر عامل در اشتراكاشتراك عدم از برتر عامل در ••»»اشتراك »»اشتراك در عامل برتر از عدم اشتراكاشتراك در عامل برتر از عدم اشتراك««::نكتهنكته
•• ::مثالمثال  
•• ً ((جاء محمٌد و علٌي جاء محمٌد و علٌي   --                   ً عليا ).).عليا
•• زيٌد و انا زيٌدكنُت و انا ••اخويناخوين))زيداًزيداً((كنُت ..اخويناخوين) ) زيدا زيدا ((كنت انا و زيدكنت انا و زيد--               www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• الثانی عشرالثانی عشردرس درس الال
•• ••االضافهاالضافه االضافهاالضافه

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• اضافهاضافه
•• ::تعريفتعريف
•• از آن جانشين يا تنوين كاستن با ديگر اسمي به اسمي ازنسبت آن جانشين يا تنوين كاستن با ديگر اسمي به اسمي ••نسبت نسبت اسمي به اسمي ديگر با كاستن تنوين يا جانشين آن ازنسبت اسمي به اسمي ديگر با كاستن تنوين يا جانشين آن از
..اسم اولاسم اول
ل لث ••ث ::مثالمثال

•• زيد غالُم زيدھذا غالُم ھذا                         ٍ م زي  ٍ م زي  
•• ..  َتبَّْت يدا ابي لھبٍ َتبَّْت يدا ابي لھبٍ                                               
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::  اضافه حرفيه در معانياضافه حرفيه در معاني
•• ِمْن، في، الالمِمْن، في، الالم
•• ::مْنمْن))١١ فّضه خاتُم فّضهھذا خاتُم ••ھذا ::ِمنِمن) ) ١١ ھذا خاتم فضهٍ ھذا خاتم فضهٍ 
•• اياي                                                  
•• خاتٌم من فّضهٍ خاتٌم من فّضهٍ 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• »»فيفي««  --٢٢
•• صياُم النھاِر اي صياُم في النھاِرصياُم النھاِر اي صياُم في النھاِر                        
•• ••»»الالمالالم««--٣٣ »»الالمالالم««  --٣٣
•• ھذا كتاُب زيٍد   اي ھذا كتاٌب لزيدٍ ھذا كتاُب زيٍد   اي ھذا كتاٌب لزيدٍ : : ملكيتملكيت) ) الفالف
•• لجاُم الَفرِس  اي لجاٌم للفرِسلجاُم الَفرِس  اي لجاٌم للفرِس: : اختصاصاختصاص) ) بب
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::انواع اضافهانواع اضافه
•• ))محضمحض((اضافه معنوي اضافه معنوي --١١
•• نباشد اليه مضاف در عامل و صفت نباشدمضاف اليه مضاف در عامل و صفت ••مضاف مضاف صفت و عامل در مضاف اليه نباشدمضاف صفت و عامل در مضاف اليه نباشد
•• ))غير محضغير محض((اضافه لفظي اضافه لفظي   --٢٢
•• مضاف صفت و عامل در مضاف اليه باشدمضاف صفت و عامل در مضاف اليه باشد
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::  ثمره اضافه معنويثمره اضافه معنوي
•• ::كسب تعريفكسب تعريف--١١
•• ••عليعليكتاُبكتاُب عليٍعليٍ        كتاب   كتاب   
•• مضاف اليه معرفهمضاف اليه معرفه                مضافمضاف     
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::  كسب تخصيصكسب تخصيص  --٢٢
•• خاتُمخاتُم ..  ذھبٍ ذھبٍ 
•• مضافمضاف نكره اليه نكرهمضاف اليه ••مضاف مضافمضاف مضاف اليه نكرهمضاف اليه نكره
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::  اضافه لفظياضافه لفظي
•• ..مضاف كسب تعريف و تخصيص نمي كندمضاف كسب تعريف و تخصيص نمي كند--
•• ميشود-- حذف مضاف ميشودتنوين حذف مضاف ••تنوين ..تنوين مضاف حذف مي شودتنوين مضاف حذف مي شود--
•• ..مضاف نكره باقي مي ماندمضاف نكره باقي مي ماند  --  
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::مثال برای اضافه لفظی مثال برای اضافه لفظی 
ُُّّ•• عليُّ ضارُب زيٍدعليُّ ضارُب زيٍد

•• فاعل((صفتصفت::ضارُبضارُب فاعلاسم عامل))اسم عامل، ،•• ، عامل، عامل))اسم فاعلاسم فاعل((صفتصفت::ضاربضارب
•• ))عليُّ ضارُب زيداً عليُّ ضارُب زيداً ((مضاف اليه، معمول مضاف اليه، معمول : : زيدٍ زيدٍ 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• چرا اضافه لفظي مفيد تعريف نيست؟چرا اضافه لفظي مفيد تعريف نيست؟
ًً•• ..ھدياً بالَغ الكعبهِ ھدياً بالَغ الكعبهِ ::    صفت نكرهصفت نكره--١١

•• ُربَّ--٢٢ ُربَّپذيرش راجينا::پذيرش راجيناُربَّ ••ُربَّ ..رب راجينارب راجينا: : پذيرش ربپذيرش رب--٢٢
•• ..جاَء زيٌد راِفَع راِسهِ جاَء زيٌد راِفَع راِسهِ : :     وقوع حالوقوع حال  --٣٣
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ))الال((مضاف و مضاف و 
•• ..بر اضافه معنوي وارد نمي شودبر اضافه معنوي وارد نمي شود»»الال««
•• زيد زيدغالُم ••غالُم غالم زيٍدغالم زيٍد
•• ..استاست» » الال««مورد مجاز به پذيرش مورد مجاز به پذيرش   ٤٤اضافه لفظي در اضافه لفظي در 
•• ..ھذان الضاربا زيدٍ ھذان الضاربا زيدٍ 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• اسماءو اضافه به آنھااسماءو اضافه به آنھا
•• اغلب اسامی امکان مضاف شدن را داشته و به انواعیاغلب اسامی امکان مضاف شدن را داشته و به انواعی

ٍ: : مانندمانند..منقسم می شوندمنقسم می شوند ٍکتاُب علی کتاُب علی و ی وم ی ٍم ی ٍب ی ب
•• بعضی از اسم ھا امکان پذيرش مضاف اليه را ندارند بعضی از اسم ھا امکان پذيرش مضاف اليه را ندارند .   .   ٢٢

اشا::انندانند ا ّ ا ز ل ائ اشاض ا ّ ا ز ل ائ ض ......ضمائر، موصول جز ای ، اسم اشاره، وضمائر، موصول جز ای ، اسم اشاره، و::مانندمانند

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::اسمائی که اضافه  را می پذيرند اسمائی که اضافه  را می پذيرند 
•• واجب االضافه الی المفردواجب االضافه الی المفرد
•• الجمل الی االضافه الجملواجب الی االضافه ••واجب واجب االضافه الی الجملواجب االضافه الی الجمل
•• حذف المضاف اليهحذف المضاف اليه
•• المضاف الی ياء المتکلمالمضاف الی ياء المتکلم
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::واجب االضافه الی المفردواجب االضافه الی المفرد
•• ..امکان قطع حالت اضافه وجود داردامکان قطع حالت اضافه وجود دارد
•• ھستند،به لفظی اضافه ھستند،بهمالزم لفظی اضافه شوند٣٣مالزم می تقسيم شوندنوع می تقسيم ••نوع ..نوع تقسيم می شوندنوع تقسيم می شوند٣٣مالزم اضافه لفظی ھستند،بهمالزم اضافه لفظی ھستند،به
•• ::توضيح حالت اولتوضيح حالت اول
•• در واژه ھای کل ،بعض،اّی امکان قطع استمرار اضافه در واژه ھای کل ،بعض،اّی امکان قطع استمرار اضافه 

مانند دارد مانندوجود دارد يسبحون::وجود فلک فی يسبحونُکٌل فلک فی ُکٌل ر  ر وجو  ون::وجو  ب ٍ ي ی  ونل  ب ٍ ي ی  www*pل 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::نوع نوع   ٣٣توضيح مالزمت اضافه لفظی و دسته بندی به توضيح مالزمت اضافه لفظی و دسته بندی به 
•• ..کال ،کلتا،عند،لدی،سویکال ،کلتا،عند،لدی،سوی::مضاف به اسم ظاھر و ضميرمضاف به اسم ظاھر و ضمير

.ٍ.ٍرايت سوی زيٍدرايت سوی زيٍد––مثل الکتب لدّیمثل الکتب لدّی ی یب ٍب زي وی ي ٍر زي وی ي ٍٍر
•• مانند مانند . . اولی ، اوالت ، ذی ،ذات اولی ، اوالت ، ذی ،ذات ::مخصوص به اسم ظاھرمخصوص به اسم ظاھر

اال:: ل االا ل لا الت لا الت ا ..اوالت حمٍلاوالت حمٍل––اولو االمراولو االمر::
•• ::مخصوص به ضمير يا ھمه ضمائر يا ضمير مخاطب مانندمخصوص به ضمير يا ھمه ضمائر يا ضمير مخاطب مانند

سعديکسعديک  --لبيک لبيک   --وحدیوحدی– – وحدک وحدک 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::واجب االضافه الی الجملواجب االضافه الی الجمل
•• ..اذاذ– – مضاف به جمله اسميه و فعليه مانند حيث مضاف به جمله اسميه و فعليه مانند حيث 
•• جالس زيد حيث اجلس جالسمانند زيد حيث اجلس حيثمانند منھا فکلوا حيثيا منھا فکلوا ••يا يا  فکلوا منھا حيثيا  فکلوا منھا حيث..مانند اجلس حيث زيد ٍ جالسمانند اجلس حيث زيد ٍ جالس            

..شئتم رغدا  ً شئتم رغدا  ً 
ذ ل ذل ل ّل ّل ••ذذل اذا جاء نصراذا جاء نصر::لّما ،مانندلّما ،مانند––مضاف به جمله فعليه ؛ اذامضاف به جمله فعليه ؛ اذا. . ٢٢

..هللا و الفتحهللا و الفتح حح www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• حذف المضاف؛حذف المضاف؛
•• در صورت حذف مضاف ،غالبا مضاف اليه جانشين آن میدر صورت حذف مضاف ،غالبا مضاف اليه جانشين آن می
..شودشود وو

•• ..واسال اھل القريه واسال اھل القريه : : ای ای . . واسال القريه  واسال القريه  : : مانند   مانند   
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• حذف المضاف اليه ؛حذف المضاف اليه ؛
•• ::حذف مضاف اليه به سه شکل انجام می پذيردحذف مضاف اليه به سه شکل انجام می پذيرد
•• تنوين يا اعراب از اعم مضاف مالزمات شدن تنوينزائل يا اعراب از اعم مضاف مالزمات شدن ••مانندمانندزائل مانندمانند..زائل شدن مالزمات مضاف اعم از اعراب يا تنوين زائل شدن مالزمات مضاف اعم از اعراب يا تنوين 

..ليس غير ٌ ليس غير ٌ 
آ آگ ••گ کالکال..باقی ماندن اعراب مضاف  و بازگشت  تنوين آن باقی ماندن اعراب مضاف  و بازگشت  تنوين آن .  .  ٢٢

..ضربنا له االمثالضربنا له االمثال
•• ..ماندن اعراب مضاف و از دست دادن تنوين آن ماندن اعراب مضاف و از دست دادن تنوين آن .   .   ٣٣
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• المضاف الی ياء المتکلم ؛المضاف الی ياء المتکلم ؛
•• در ھنگامه اضافه شدن اسم به يائ متکلم حرف پايانیدر ھنگامه اضافه شدن اسم به يائ متکلم حرف پايانی

در حرف ياء اجازه  سکون و فتح وجود در حرف ياء اجازه  سکون و فتح وجود ..مکسور می شودمکسور می شود و ی وور ی وجوور ح و ون ز ج ي ر وجور ح و ون ز ج ي ر ر
مانند کتابی مانند کتابی . . دارددارد
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• الثالث عشرالثالث عشردرسدرسالال
•• ••التوابعالتوابع التوابعالتوابع
•• النعتالنعت
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• النعتالنعت
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• توابعتوابع
•• تابع؛ اسمي است كه با اسم پيش از خود در اعراب مشتركتابع؛ اسمي است كه با اسم پيش از خود در اعراب مشترك
..استاست

•• نعت، تاكيد، عطف و بدلنعت، تاكيد، عطف و بدل: : انواع توابعانواع توابع
•• اجزاء تابعاجزاء تابع :: تابعتابع        متبوعمتبوع
•• رجٌل رجٌلھذا ھذا www*pل ل  رجل رجل      عادٌلعادٌل
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• نعتنعت
•• ..اسم مشتق يا موول به مشتق كه مكمل متبوع استاسم مشتق يا موول به مشتق كه مكمل متبوع است
•• نعت نعتانواع ••::انواع ::انواع نعتانواع نعت
•• حقيقيحقيقي  --١١ سببيسببي  --٢٢

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ..دال بر صفت در متبوعدال بر صفت در متبوع: : نعت حقيقينعت حقيقي  --١١
•• ..جاء رجٌل مومٌنجاء رجٌل مومٌن                  
•• متبوع--٢٢ به متعلق در صفتي بر دال سببي متبوعنعت به متعلق در صفتي بر دال سببي ••نعت ..نعت سببي دال بر صفتي در متعلق به متبوعنعت سببي دال بر صفتي در متعلق به متبوع--٢٢
•• ..جاَء رجٌل كريٌم ابوهُ جاَء رجٌل كريٌم ابوهُ                     
•• صفت متعلق به ابوهصفت متعلق به ابوه: : كريمكريم  
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• اھداف نعتاھداف نعت
•• ..جاء زيٌد الفاضُلجاء زيٌد الفاضُل::))متبوع معرفهمتبوع معرفه((توضيح توضيح --١١
•• نكره((تخصيصتخصيص--٢٢ نكرهمتبوع عالٌم::))متبوع رجٌل عالٌمجاء رجٌل ••جاء ..جاء رجل عالمجاء رجل عالم::))متبوع نكرهمتبوع نكره((تخصيصتخصيص--٢٢
•• مدحمدح  --٣٣ :: ..بسِم ِهللا الرحمِن الرحيِمبسِم ِهللا الرحمِن الرحيِم          

ُُ•• الذمالذم  --٤٤      :     : ِ من الشيطان الرجيِم ِ من الشيطان الرجيِماعوُذ با ..اعوُذ با
www*p

nu
eb

*co
m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ترحّم و استعطافترحّم و استعطاف  --٥٥ ::
•• ..اللھم ارحم عبدك المسكيَناللھم ارحم عبدك المسكيَن                  
•• ••::تاكيدتاكيد--٦٦ ::تاكيدتاكيد  --٦٦
•• ..  نفخٌه واحدهٌ نفخٌه واحدهٌ فاذا نفخ فی الصورفاذا نفخ فی الصور              
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• رابطه نعت حقيقي با منعوترابطه نعت حقيقي با منعوت
•• ::نعت حقيقي با منعوت خود ھماھنگ استنعت حقيقي با منعوت خود ھماھنگ است
•• اعراباعراب-- ••جنسجنس-- اعراباعراب  --   جنسجنس--
•• عددعدد  --   تعريف و تنكيرتعريف و تنكير  --
•• ..  المومناِن   الصابراِن  لھما اجٌر عند هللالمومناِن   الصابراِن  لھما اجٌر عند هللا: : مثالمثال
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• رابطه نعت سببي با منعوترابطه نعت سببي با منعوت
•• ..نعت سببي دائم مفرد استنعت سببي دائم مفرد است--
•• ھماھنگ-- خود از بعد با جنس ھماھنگدر خود از بعد با جنس ••در ..در جنس با بعد از خود ھماھنگدر جنس با بعد از خود ھماھنگ  --  
•• ..در اعراب و تعريف و تنكير با قبل از خود ھماھنگدر اعراب و تعريف و تنكير با قبل از خود ھماھنگ  --  
•• جاء الرجُل الفاضلُه امهُ جاء الرجُل الفاضلُه امهُ 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• اسم بعد از نعت سببياسم بعد از نعت سببي
•• ::اگر نعت سببياگر نعت سببي
•• مرفوع--١١ و فاعل بعدي اسم مشبھه، صفت يا فاعل مرفوعاسم و فاعل بعدي اسم مشبھه، صفت يا فاعل ••اسم ..اسم فاعل يا صفت مشبھه، اسم بعدي فاعل و مرفوعاسم فاعل يا صفت مشبھه، اسم بعدي فاعل و مرفوع--١١
•• هُ                                    هُ رايت  رجالً عالمًه امُّ رايت  رجالً عالمًه امُّ
•• ..اسم مفعول، اسم بعدي نائب فاعل و مرفوعاسم مفعول، اسم بعدي نائب فاعل و مرفوع  --٢٢
•• كتاُبه ق الممزَّ الطالُب كتاُبهجاء ق الممزَّ الطالُب ••جاء ..جاء الطالب الممزق كتابهجاء الطالب الممزق كتابه                             www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• انواع نعتانواع نعت
•• ::نعت به اعتبار لفظ به سه نوع تقسيم شده استنعت به اعتبار لفظ به سه نوع تقسيم شده است
•• نباشد جمله شبه يا جمله که ؛آنست مفرد نباشدنعت جمله شبه يا جمله که ؛آنست مفرد ••نعت ..نعت مفرد ؛آنست که جمله يا شبه جمله نباشدنعت مفرد ؛آنست که جمله يا شبه جمله نباشد
•• ..شرط داردشرط دارد  ٣٣نعت جمله؛ ھنگامی که نعت جمله باشد نعت جمله؛ ھنگامی که نعت جمله باشد 
••   ٢٢نعت شبه ؛ جمله خواه ظرف يا جار و مجرور باشد،نعت شبه ؛ جمله خواه ظرف يا جار و مجرور باشد،
دارد داردشرط ..شرط ر رر  ..ر  www*p
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كا كاف ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

••   ::توضيح انواع نعت ھا توضيح انواع نعت ھا 
•• مفرد))الفالف مفردنعت ••نعت نعت مفردنعت مفرد) ) الفالف
•• ::شرايطشرايط
•• نباشد١١ له شبه يا نباشدله له شبه يا ••له ..جمله يا شبه جمله نباشدجمله يا شبه جمله نباشد--١١
•• ..مشتق وصفي باشدمشتق وصفي باشد  - - ٢٢
•• اشد٣٣ شتق ه ل د اشدا شتق ه ل د ••ا ..جامد موول به مشتق باشدجامد موول به مشتق باشد--٣٣
•• ::مثال مثال 
•• ٌه الّ ٌل ٌهذا الّ ٌل فذا فشتق ••شتق ..مشتق وصفيمشتق وصفي: : ھذا رجل عالمهھذا رجل عالمه--                  
•• ..  ))موثوق بهموثوق به((جامد موول به مشتق جامد موول به مشتق : : زيٌد رجٌل ثقهٌ زيٌد رجٌل ثقهٌ   - -                                     
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• نعت جملهنعت جمله) ) بب
•• ::شرايطشرايط
•• نكره--١١ نكرهمنعوت ••منعوت ..منعوت نكرهمنعوت نكره--١١
•• ..جمله داراي ضمير ارتباطيجمله داراي ضمير ارتباطي  --٢٢
•• ..خبري باشدخبري باشد  ،،  جمله نعتجمله نعت  --٣٣
•• ••::مثالمثال ::مثال مثال   
•• ..رايُت رجالً ُيصلّيرايُت رجالً ُيصلّي  --                      
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• نعت شبه جملهنعت شبه جمله))ج ج 
•• ::شرايطشرايط
•• نكره--١١ نكرهمنعوت ••منعوت ..منعوت نكرهمنعوت نكره--١١
•• ..شبه جمله معناي تام داشته باشدشبه جمله معناي تام داشته باشد  --٢٢
•• ::مثالمثال
•• ينتظُرَك الباب عند ينتظُرَكرجٌل الباب عند ••رجٌل www*pرجل عند الباِب ينتظركرجل عند الباِب ينتظرك--                
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• الرابع عشرالرابع عشردرسدرسالال
•• ••التوکيدالتوکيد التوکيدالتوکيد
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التاکيدالتاکيدالتاکالتاک
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• تاكيدتاكيد
•• ::تعريفتعريف
•• تثبيت و معنا تقويت وظيفه كه است تثبيتتابعي و معنا تقويت وظيفه كه است ••تابعي تابعي است كه وظيفه تقويت معنا و تثبيتتابعي است كه وظيفه تقويت معنا و تثبيت
•• ..حكم متبوع را انجام مي دھدحكم متبوع را انجام مي دھد
•• ..تاكيد در اعراب از متبوع پيروي مي كندتاكيد در اعراب از متبوع پيروي مي كند
•• ••::مثالمثال ::مثالمثال
•• ..»»فَسَجَد المالئكُه كلُّھم اجمعونفَسَجَد المالئكُه كلُّھم اجمعون««  --                        
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::انواع تاكيدانواع تاكيد
•• ::تاکيد لفظیتاکيد لفظی
•• النھايه النھايه ثم العمل النھايهالعمل النھايه ثم العمل ••العمل ..العمل العمل ثم النھايه النھايهالعمل العمل ثم النھايه النھايه                    
•• ::تاکيد معنوی تاکيد معنوی 
•• ..قرات کتاب الفقه کله قرات کتاب الفقه کله                             
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كا كاف ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ١١انواع تاكيدانواع تاكيدبررسی بررسی 
•• لفظ لفظتاكيد ••::تاكيد ::تاكيد لفظيتاكيد لفظي
•• ..ترس از فراموشي يا نشنيدن استترس از فراموشي يا نشنيدن است  ،،تكرار لفظ اول با ھدف تقريرتكرار لفظ اول با ھدف تقرير
•• لفظ تاکيد اع لفظان تاکيد اع ••::ان ::انواع تاکيد لفظیانواع تاکيد لفظی
•• اسماسم
•• ل لف ••ف فعلفعل
•• حرفحرف  
•• ه ل ف ا ه ا هله ل ف ا ه ا ••له ..جمله اسميه يا فعليهجمله اسميه يا فعليه
•• َهللا َهللا في القرانِ َهللا َهللا في القرانِ :  :  مثالمثال                                                                  
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٣٣صرف و نحو كاربردي صرف و نحو كاربردي اا

•• ٢٢انواع تاكيدانواع تاكيدبررسی بررسی 
•• تاكيد معنويتاكيد معنوي
•• ..با ھدف رفع احتمال مجاز، سھو، نسيان در كالم قبلبا ھدف رفع احتمال مجاز، سھو، نسيان در كالم قبل
•• ::الفاظالفاظ  استفاده ازاستفاده از  باباروش  ھای تاکيد معنوی روش  ھای تاکيد معنوی 
•• ••الّنفسالّنفس النفسالنفس              
•• العينالعين                          
•• كالكال                                  
•• كلتاكلتا                                      
•• كلّ كلّ                                                   
•• يعيعجميعجميع                                                  
••   عاّمهعاّمه                                                                  
•• ))جمعاء، اجمعون، ُجَمعجمعاء، اجمعون، ُجَمع((اجمع اجمع                                                                           
•• كلّهثالثال الفقه َ كتا اُت كلّهق الفقه َ كتا اُت ••ق ..قرات كتاب الفقِه كلهقرات كتاب الفقِه كلهمثالمثال                                                                                                                                                                                    

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ١١تاكيد معنويتاكيد معنويدسته بندی دسته بندی 
ََّّ•• د--١١ دبر طرف كننده توھم مضاف به مؤكَّ ::بر طرف كننده توھم مضاف به مؤكَّ

•• لفظ دو لفظبا دو ••))العينالعين،،النفسالنفس((::با ))العينالعين  ،،النفسالنفس((::با دو لفظبا دو لفظ
•• ::مثالمثال  
•• جاَء زيٌد نفُسهجاَء زيٌد نفُسه  --                  
•• بعينه حمُق اال بعينهذلك حمُق اال ••ذلك www*pذلك اال حمق بعينهذلك اال حمق بعينه--                                        
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ٢٢تاكيد معنويتاكيد معنويدسته بندی دسته بندی 
•• ..بر طرف كننده توھم عدم شمولبر طرف كننده توھم عدم شمول--٢٢
•• الفاظ از استفاده الفاظبا از استفاده ••::با ::با استفاده از الفاظبا استفاده از الفاظ
•• ))كلتاكلتا  --كالكال  عامهعامه  --اجمعاجمع  --جميعجميع  --كلّ كلّ   --كلتاكلتا  --كالكال((  
•• ::مثالمثال
•• صالحان ھما كال صالحاناألخوان ھما كال ••األخوان ..األخواِن ِكال ھما صالحاِناألخواِن ِكال ھما صالحاِن--                                  
•• ..  مررت باُختيَّ كلتيھمامررت باُختيَّ كلتيھما  --                                                                  
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::  ١١مثال ھا در تاکيد معنویمثال ھا در تاکيد معنوی
•• ))عاّمهعاّمه  --جميعجميع--كّلكّل((
•• كلَّھم-- المسلميَن كلَّھماُحبُّ المسلميَن ••اُحبُّ ..احب المسلمين كلھماحب المسلمين كلھم--
•• ..المومنون جميُعھم اخوهٌ المومنون جميُعھم اخوهٌ   --  
•• ِتھم  --   ِتھمسلمت علي طالِب الصفِّ عامَّ ..سلمت علي طالِب الصفِّ عامَّ
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::٢٢ادامه مثال ھا در تاکيد معنویادامه مثال ھا در تاکيد معنوی
•• ))ُجَمعُجَمع  --اجمعوناجمعون--جمعاءجمعاء--اجمعاجمع((
•• اجمَع-- القراَن اجمَعقرات القراَن ••قرات ..قرات القران اجمعقرات القران اجمع--    
•• ..حفظت سوره البقرِه جمعاءَ حفظت سوره البقرِه جمعاءَ   --            
•• ..احب المسلمين اجمعيناحب المسلمين اجمعين  --                
•• ُجَمُع الطالباُت ُجَمُعجاءت الطالباُت ••جاءت ..جاءت الطالبات جمعجاءت الطالبات جمع--                   www*p
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• الخامس عشرالخامس عشردرسدرسالال
•• ••البدلالبدل البدلالبدل
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ل لال البدلالبدلال
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كا كاف ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• بدلبدل
•• ••::تعريفتعريف ::تعريفتعريف
•• بدل، تابع مقصود از حكم بدون واسطه بين آن وبدل، تابع مقصود از حكم بدون واسطه بين آن و ..متبوعشمتبوعش
•• ••::ثالثال ::مثالمثال
•• ..))عع((عليٌّ عليٌّ           واضُع النحِو االماُم واضُع النحِو االماُم                                 
•• نه نهدل ••دلدلدل بدلبدل  مبدل منهمبدل منه                  
•• ::اركان بدلاركان بدل
•• نه نهل ••ل   مبدل منهمبدل منه  
•• بدلبدل
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• انواع بدلانواع بدل
•• ..بدل كل از كلبدل كل از كل--
•• كل-- از بعض كلبدل از بعض ••بدل ..بدل بعض از كلبدل بعض از كل--
•• ..بدل اشتمالبدل اشتمال  --  
•• ..بدل مباينبدل مباين  --  
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ١١بررسی انواع بدلبررسی انواع بدل
•• ::))مطابقمطابق((بدل كل از كل بدل كل از كل 
•• است مساوي منه مبدل با معنا در كه استبدلي مساوي منه مبدل با معنا در كه ••بدلي ..بدلي كه در معنا با مبدل منه مساوي استبدلي كه در معنا با مبدل منه مساوي است
••   ::مثالمثال
•• ))عع((قال اميُر المؤمنيَن عليُّ قال اميُر المؤمنيَن عليُّ               
•• منه منهمبدل مبدل ••بدلبدل مبدل منهمبدل منه           www*pبدلبدل                    

nu
eb

*co
m



كا كاف ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ٢٢بررسی انواع بدلبررسی انواع بدل
•• كلبب از بعض كلدل از بعض ••؛؛دل ؛؛دل بعض از كلدل بعض از كلبب
•• ::تعريفتعريف
•• باشد نه بدل از بخش كه باشدبدل نه بدل از بخش كه ت،،بدل ك ا تخ ك ا اب،،خ ب يا اببيشت ب يا ••بيشت ..بيشتر يا برابربيشتر يا برابر  ،،خواه كمترخواه كمتر،،بدلي كه بخشي از مبدل منه باشدبدلي كه بخشي از مبدل منه باشد
•• ::شرطشرط
•• اشد ض ا دا اشددل ض ا دا ••دل ..بدل داراي ضمير باشدبدل داراي ضمير باشد
•• ::مثال مثال 
•• اُت اُتق َفُهالالق ن ُه َ َ ا َفُهق ن ُه َ َ ا ••ق قران   ربعـــه ، نصفه قران   ربعـــه ، نصفه الالقراتقرات                
•• ضميرضمير  مبدل منه    بدلمبدل منه    بدل                  
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٣٣صرف و نحو كاربردي صرف و نحو كاربردي ٣٣كاكا

•• ٣٣بررسی انواع بدلبررسی انواع بدل
•• بببدل اشتمالبدل اشتمال
•• ::تعريفتعريف
•• بدلي كه دال بر صفتي از صفات مبدل منه كند يا چيزي بدلي كه دال بر صفتي از صفات مبدل منه كند يا چيزي 
•• ..كه مبدل منه داراي آنستكه مبدل منه داراي آنست
•• ::شرطشرط
•• ير ض ند نياز يربدل ض ند نياز ••بدل ..بدل نيازمند ضميربدل نيازمند ضمير
••     
•• مثالمثال
•• علُمـــــهُ علُمـــــهُ                                   االستاذُ االستاذُ                     اعجبنياعجبني                                      
•• ضميرضمير        بدل بدل                   مبدل منه  مبدل منه                                                      
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ۴۴بررسی انواع بدلبررسی انواع بدل
•• ..، دارای انواعی است، دارای انواعی استبدل مباين با مبدل منهبدل مباين با مبدل منه
•• االضراب))الفالف االضراببدل الظھور((بدل اي الظھورالبداء اي ••))البداء ))البداء اي الظھورالبداء اي الظھور((بدل االضراببدل االضراب) ) الفالف
•• ..ھر دو مّد نظرندھر دو مّد نظرند  بدلبدلبدلي كه مبدل منه و بدلي كه مبدل منه و 
•• ::مثالمثال
•• ً لحما خبزاً لحماًاكلُت خبزاً ••اكلُت اكلت خبزا  لحما اكلت خبزا  لحما                     
•• مبدل منه   بدلمبدل منه   بدل              
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ۵۵بررسی انواع بدلبررسی انواع بدل
•• ؛؛بدل الغلطبدل الغلط) ) بب
•• ••::تعريفتعريف ::تعريفتعريف
•• ..بدلي كه ھدف متكلم فقط بدل است و نه مبدل منهبدلي كه ھدف متكلم فقط بدل است و نه مبدل منه
•• ::مثالمثال
•• حماراً فرساً حماراًرايُت فرساً ••رايُت رايت فرسا  حمارا رايت فرسا  حمارا         
•• مبدل منه  بدلمبدل منه  بدل      

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ۶۶بررسی انواع بدلبررسی انواع بدل
•• ؛؛بدل النسيانبدل النسيان))جج
•• ••::تعريفتعريف ::تعريفتعريف
•• بدلي كه متكلم به علت اشتباه يا فراموشي مبدل منه را گفته بدلي كه متكلم به علت اشتباه يا فراموشي مبدل منه را گفته 

آ ل آً ل ..و بعدا با بدل آنرا اصالح مي كندو بعدا با بدل آنرا اصالح مي كندً
•• ::لل::مثالمثال
•• صليت العصَر   الظھرَ صليت العصَر   الظھرَ                     
•• مبدل منهمبدل منه         بدلبدل    

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• السادس عشرالسادس عشردرسدرسالال
•• ••عطفعطفالال عطفعطفالال
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ••عطفعطفالال عطفعطفالال
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كا كاف ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• عطفعطف
•• عطف عطفانواع ••::انواع ::انواع عطفانواع عطف
•• ..عطف بيانعطف بيان
•• ق ن قعطف ن ••عطف ..عطف نسقعطف نسق
•• ::مثال عطف بيانمثال عطف بيان
•• ع ن د ا ال ن ز ن ال ن ل عقال ن د ا ال ن ز ن ال ن ل ••قال ..قال علی بن الحسين زين العابدين عقال علی بن الحسين زين العابدين ع          
•• متبوع                      تابعمتبوع                      تابع                        
•• ق ن طف قثال ن طف ••ثال ::مثال عطف نسقمثال عطف نسق
•• ..جاء علی و حسين جاء علی و حسين                 
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::تعريف انواع عطفتعريف انواع عطف
•• ::عطف بيانعطف بيان..١١
•• تخصيص يا توضيح را خود متبوع كه جامد تخصيصتابعي يا توضيح را خود متبوع كه جامد ••تابعي تابعي جامد كه متبوع خود را توضيح يا تخصيصتابعي جامد كه متبوع خود را توضيح يا تخصيص
•• ..مي دھدمي دھد
•• ::عطف نسقعطف نسق..٢٢
•• عطف حروف از يك متبوعش و آن بين كه عطفتابع حروف از يك متبوعش و آن بين كه ••تابع تابعي كه بين آن و متبوعش يكي از حروف عطفتابعي كه بين آن و متبوعش يكي از حروف عطف
•• ..باشدباشد
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• نکاتی در باره عطف ؛نکاتی در باره عطف ؛
•• ::عطف بيانعطف بيان
•• است متبوع از مشھورتر استتابع متبوع از مشھورتر ••تابع ..تابع مشھورتر از متبوع استتابع مشھورتر از متبوع است
•• : : مثالمثال
•• ..))عع((قال ابوالحسن عليُّ  قال ابوالحسن عليُّ                
•• ••تابعتابعمتبوعمتبوع www*pتابعتابع        متبوعمتبوع          
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• مطابقت تابع و متبوع در عطف بيانمطابقت تابع و متبوع در عطف بيان
•• اعراباعراب  --١١
•• ••))جمعجمع--مثنيمثني--مفردمفرد((عددعدد--٢٢ ))جمعجمع  --مثنيمثني--مفردمفرد((عددعدد--٢٢
•• ))تذكير و تانيثتذكير و تانيث((جنسجنس  --٣٣
•• تعريف و تنكير تعريف و تنكير   --٤٤ جاَء العالُم  زيدٌ جاَء العالُم  زيدٌ 
•• متبوعمتبوع ••تابعتابع متبوعمتبوع       www*pتابعتابع
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ثمره عطف بيانثمره عطف بيان
•• تخصيص متبوع، متبوع نكرهتخصيص متبوع، متبوع نكره--١١
•• مساكيَن طعاُم مساكيَنكفارهٌ طعاُم ••كفارهٌ كفاره طعام مساكينكفاره طعام مساكين
•• متبوع   تابعمتبوع   تابع          
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• توضيح متبوع، متبوع معرفهتوضيح متبوع، متبوع معرفه  --٢٢
ُُّّ•• ن  زيُن العابدينن  زيُن العابدينييقاَل عليُّ بن الحسِ قاَل عليُّ بن الحسِ   

•• متبوعمتبوع ••تابعتابع متبوعمتبوع تابعتابع
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• مواضع عطف بيانمواضع عطف بيان
ُُ•• بن محمد الصادُقبن محمد الصادُققال جعفُرقال جعفُر      ::لقب بعد از اسملقب بعد از اسم--١١

•• متبوعمتبوع ••تابعتابع متبوع متبوع            تابعتابع
•• قال ابوعبدهللا   الحسينُ قال ابوعبدهللا   الحسينُ       ::اسم بعد از كنيه اسم بعد از كنيه   --٢٢  
•• تابعتابع                  متبوعمتبوع              
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

••   ::  موصوف بعد از صفتموصوف بعد از صفت  --٣٣  
•• زيٌدزيٌد  جاء العالُمجاء العالُم      
•• تابع تابعمتبوع ••متبوع متبوع   تابعمتبوع   تابع
•• ::بعد از اسم اشارهبعد از اسم اشاره) ) الال((اسم معّرف به اسم معّرف به   --۴۴  
•• م  ھذا    الطالبَ م  ھذا    الطالبَ كرِ كرِ اَاَ
•• تابع تابعمتبوع ••متبوع www*pمتبوع  تابعمتبوع  تابع
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ر  --۵۵ ر پس از مفسَّ رمفسِّ ر پس از مفسَّ مفسِّ
ً ً ًُ ً ُ••  ً ً اشتريُت بّراً  قمحا اشتريُت بّراً  قمحا

•• تابع تابعمتبوع ••متبوع متبوع  تابعمتبوع  تابع
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• تفاوت عطف بيان و نعتتفاوت عطف بيان و نعت
•• عطف بيان اسمعطف بيان اسم،،نعت اسم مشتق يا موول به مشتقنعت اسم مشتق يا موول به مشتق--١١
..جامدجامد جج

•• عطف بيان عطف بيان ،،نعت كاشف از صفت در متبوعنعت كاشف از صفت در متبوع  --٢٢
••ذذ ..كاشف از ذات متبوعكاشف از ذات متبوع
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• عطف نسقعطف نسق
•• ..تابعي كه بين آن و متبوعش حرف عطف باشدتابعي كه بين آن و متبوعش حرف عطف باشد
•• عطف عطفحروف ••حروف حروف عطفحروف عطف                              
•• لكنلكن  --بلبل  --الال  --ِاّماِاّما  --اواو  --امام  --حتيحتي  --ثمثم  --الفاءالفاء  --الواوالواو
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• عطف مجازعطف مجازموارد موارد 
•• ::عطف اسم ظاھر بر اسم ظاھرعطف اسم ظاھر بر اسم ظاھر--١١  
•• سعيد و زيد سعيدجاء و زيد ••جاء جاء زيد و سعيدجاء زيد و سعيد
•• ::عطف ضمير بر ضميرعطف ضمير بر ضمير  --٢٢  
•• انا و انت صديقانانا و انت صديقان

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::عطف ضمير بر اسم ظاھرعطف ضمير بر اسم ظاھر  --٣٣  
•• ..جاء ني زيُد و انتجاء ني زيُد و انت
•• ضمير--۴۴ بر ظاھر اسم ضميرعطف بر ظاھر اسم ••::عطف ::عطف اسم ظاھر بر ضميرعطف اسم ظاھر بر ضمير--۴۴
•• ..ما جاءني اال انت و زيدما جاءني اال انت و زيد
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::عطف بر ضمير منصوبعطف بر ضمير منصوب  --۵۵
•• جمعنا كم و االوليَنجمعنا كم و االوليَن                              
•• مجرور--۶۶ ضمير بر مجرورعطف ضمير بر ••::عطف ::عطف بر ضمير مجرورعطف بر ضمير مجرور--۶۶
•• فقال لھا و لالرِض فقال لھا و لالرِض                                   
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::عطف فعل بر فعلعطف فعل بر فعل  --٧٧
•• ..ان تومنوا و تتقواان تومنوا و تتقوا    
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كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• ::عطف فعل بر اسم شبيه به فعل و بر عكسعطف فعل بر اسم شبيه به فعل و بر عكس  --٨٨
ََْْ•• ..  ِر فوقھم صافاٍت و  َيْقِبضنَ ِر فوقھم صافاٍت و  َيْقِبضنَ يياََوَلْم يرْوا الي الطاََوَلْم يرْوا الي الط

•• جمله--٩٩ بر جمله جملهعطف بر جمله ••::عطف ::عطف جمله بر جملهعطف جمله بر جمله--٩٩
•• ..كثيرهٌ كثيرهٌ     الھواء بارٌد و االمطارُ الھواء بارٌد و االمطارُ               

www*p
nu

eb
*co

m



كا ن كاف ن ٣٣ف ٣٣صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي

•• عطف غير مجازعطف غير مجاز
•• عطف بر ضمير متصل مرفوع و ضمير مستترعطف بر ضمير متصل مرفوع و ضمير مستتر              
؛؛جايز نيستجايز نيست ي يز يج يز ج

•• مگر مگر     
••لللل ::ضمير منفصلضمير منفصل::ل مانندل مانندصصبا فابا فا

•• ربَُّك و انت ربَُّكاذھب و انت ..ب   و ربب   و رب                                      ..اذھب
•• ل   معطوفل   معطوفصصفافافعل    فعل                                            
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ا نگ ا اخ نگ ا خدا نگھدارخدا نگھدارخ
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