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 حال

حال: اسمی نکره )بدون ال معرفه(، مشتق و منصوب است، که حالت 

اسم معرفه قبل از خود را بیان می کند. حال بعد از تمام شدن جمله 

 می آید و جمله از جهت ترکیب و ساختار از آن بی نیاز است. 

حال در زبان عربی معادل قید حالت فارسی است که همراه حرف اضافه 

طلوع  لبخند زنانمی باشد. مانند: خورشید « ان»به( و یا پسوند -)با

 کرد. 

 لبخند زنان، حال است که حالت فاعل را بیان می کند. 

مشتق یعنی حال براساس یکی از وزن های اسم مشتق باشد. از 

 جمله: 

 راکبا : حال و بر وزن فاعل.  -        راکبا  ل: جاء الرجل اسم فاع      .1

مسروره : حال بر وزن  –مسروره  اسم مفعول: شاهدت التلمیذه       .2

 مفعول. 



بر وزن فاعل و مفعول ثالثی مزید:که با آمدن میم مضموم )مـ( در       .3

 – سماتبت  م  ابتدای آنها قابل تشخیص است. مانند: رایت التلمیذات 

 مبتسمات: حال و بر وزن اسم فاعل ثالثی مزید از باب افتعال است. 

ن: نشیطی – نشیطین فعیل: اشتغل التلمیذان بمطالعه دروسهما      .4

 بر وزن فعیل، صفت مشبهه.حال 

فرحا : حال و بر وزن فعل، صفت  – فرحا  ل: الفالح قطف الثمره ع  ف        .5

 مشبهه.

  

 صاحب حال

 -اشاره -موصول -معرفه به ال -صاحب حال همان اسم معرفه )علم

ضمیر بارز یا مستتر( است، که قبل از حال می آید، و حال کیفیت و 

 حالت آن را بیان می کند. 

از لحاظ عدد )مفرد، مثنی، جمع( و جنس )مذکر و حال با صاحب حال 

دارد؛ اما در اعراب مطابقت ندارد، زیرا حال دائما  منصوب  مطابقتمونث( 

است، در صورتی که صاحب حال گاهی فاعل یا نائب فاعل و مرفوع، و 

زمانی دیگر مفعول به و منصوب می باشد. در مثال های گذشته این 

  .مکبرین اندفع االوالد              مثال:موضوع را به وضوع مالحظه نمودیم. 

 ل و منصوب به یاء )اعراب فرعی(.مکبرین: حا

 االوالد: فاعل و مرفوع به ضمه اصلی، صاحب حال. 



مکبرین جمع مذکر سالم و االوالد جمع مکسر و مذکرند، که از لحاظ عدد 

 و جنس مطابقند، ولی در اعراب متفاوت هستند. 

 

 تمییز

که ابهام ما قبل خود را بر  و منصوب کره و جامدتمییز اسمی است ن

  : طرف می سازد

تاجر از لحاظ امانت مشهور شد یا امانت داری اشتهر التاجر  أمانة  )   -

 تاجرمشهور شد(.

 هذا ذراٌع أرضا  ) این یک ذرع زمین است ( .  -

تمییز مفرد گفته می شود . زیرا  ارضاتمییز نسبت یا جمله و به   به امانة

امانت ابهام را از جمله ماقبل برطرف کرده و ارضا ابهام را ازیک کلمه قبل 

بنابراین تمییز بر دو گونه است : تمییز  یعنی ذراٌع بر طرف نموده است .

 نسبت و تمییز مفرد.

  

 تمییز مفرد در چهار مورد واقع می شود : -1

 بعد از عدد . و  بعد از مساحت ، بعد از وزن ، بعد از پیمانه   

بعد از مساحت واقع شده تمییز  سبیال  .  سبیال   ذهبت  کیلومترا            -

 است . و منصوب مفرد



در اینجا  قماشا  . دو متر پارچه خریدم، قماشا  اشتریت   مترین              -

 زیرا بعد ازواحد وزن قرارگرفته است.است  و منصوب تمییزمفرد

بعد از پیمانه  شایا  جان چای نوشیدم ، . یک فن شایا  شربت  کوبا             -

 قرار گرفته تمییز مفرد و منصوب است . 

  بعد از  کتابا. یازده کتاب فروختم )خریدم (.  کتابا  بعت  احد عشر             -

 عدد قرار گرفته تمییز مفرد و منصوب است .

 دو نو ع است :  تمییزنسبت -2 

 . شده استاز فاعل ،مفعول و مبتدا به تمییز تبدیل  تمییزی که -1 -2 

. در اصل اینگونه بوده است فاض  إناء  الماء   )آب ظرف ماء  فاض   اإلناء   -

 پر شد یا ظرف پر شد از جهت یا ازنظر آب (

زّا  . در اصل حصدنا ارزَّ األرض  بوده است . االرّز = برنج  -  حصدنا األرض  ر 

 علی  اصغر منک سنّا  . در اصل سن  علی ٍ اصغر  منک بوده است. -

 سنا   . در اصل سن  عاطفة   اصغر  منک بوده است عاطفة  اصغر منک -

  

از چیزی نقل نشده است . مثل این جمله : کفی  کهتمییزی  – 2 -2 

) همانطور که مالحظه می نمایید تمییز  فارسا  . هلل در  ه  واعظا  بالموت 

مشتق است (کلماتی که معموال در این مثالها بر خالف توضیح اولیه 

مبهم هستند و به تمییز نیاز دارند عبارتند از؛ کفی ، ازداد ، اشتهر ، 



) این مورد در کب ر، مال  ، امتال  ، حسن ، قب ح ، طاب  ، افعل تفضیل و ....

 امتحان نمی آید(

 

 مضاٌف الیه

مضاف الیه اسمي است که در پي اسم ديگري )مضاف( بیايد و آن اسم 

بدان نسبت داده شود، مانند: کتاب  عليٍ، قلم  سعیٍد. در اين مثال، 

به آن « قلم»و « کتاب»مضاف الیه اند و کلمه هاي « سعید»و « علي»

 مضاف الیه همیشه مجرور است. دو نسبت داده شده است.

ول از اسم مفع«مضاف»به معناي نسبت دادن است و « اضافه)»

« مضاف الیه»يعني نسبت داده شده و « مضاف»است، پس « اضافه»

 يعني نسبت داده شده به آن( 

 

 :احکام اضافه

کتاب  »( اگر مضاف الیه معرفه باشد، مضاف معرفه مي شود. مثال  در 1

معرفه شده « علي»به جهت اضافه شدن به « کتاب»کلمه « عليٍ 

 است.

 .دنمي گیرتنوين و الف و الم  هیچ گاه ( مضاف2

تثنیه يا جمع مذکر سالم باشد، نون آن حذف مي ( اگر اسم مضاف، 3

 شود. 

در اصل معلمون  المدرسة             در این مثال معلمو مثال :    المعلمو

 شدن به مدرسه نون آن حذف شده است.فه ابوده است که در اثر اض



 

 وابعت

 

اعراب از  اسم دومی بیايد که از جهت از آن هر گاه اسمی بیايد و بعد 

 .ابع و اسم اول را متبوع می گوينداسم اول تبعیت کند، اسم دوم را ت

  :توابع عبارتند از

اسم دومی بیايد که اسم از آن هر گاه اسمی بیايد و بعد  :بدل     -1

اول را توضیح دهد و مقصود گوينده اسم دوم باشد ، اسم دوم را بدل و 

 اسم اول را بدل منه می گويند. 

 : 1مثال 

 دوستت محمد آمد.           جاء ص ديق ک  محمٌد.

 دل منه صديق: اسم اول،فاعل و مرفوع، ب

 محمد: اسم دوم، بدل و مرفوع 

 : 2مثال 

 دوستت محمد را ديدم.           .رايت صديق ک  محمدا  

 صديق: اسم اول، مفعول به و منصوب، مبدل منه 

  محمدا: بدل ، اسم دوم، و منصوب

   

 



دومی بیايد اسم از آن هر گاه اسم اولی بیايد و بعد  : عطف بیان     -2

که اسم اول را توضیح بدهد،به اسم دوم عطف بیان می گويند و به 

 اسم اول معطوف علیه می گويند. 

ر دبا اين تعريف عطف بیان بسیار شبیه به بدل است، و لذا می گويیم 

 غیر اين سه مورد بدل:  سه مورد زير حتما عطف بیان بگیريد و در

 است.  منادايی که" ال " دارد و جامد -الف

 مثال: 

     الناس   يا ايها

 ای: منادای نکره مقصوده و مبنی بر ضم 

 الناس: چون " ال" دارد و جامد است ، عطف بیان است. 

   

 مشار الیهی که " ال" دارد و جامد است.  -ب

 مثال: 

 ذلک الکتاٌب ال ريب فیه   هدی   للمتقین  . 

 ذلک: اسم اشاره،مبتدا و محال مرفوع 

 الکتاب: مشار الیه، عطف بیان و مرفوع 

 دو کلمه ابن و بنت که بعد از اسم علم آمده باشند.  -ج



 مثال: 

 يا علٌی بٌن ابی طالبٍ . 

 ای علم و مبنی بر ضم علی: مناد

 بن: عطف بیان و مرفوع 

 : 2مثال 

 رسول هللا  .  يا فاطمة   بنت  

 فاطمة: منادای علم و مبنی بر ضم 

 بنت: عطف بیان و مرفوع 

   

: هر گاه اسم دوم به وسیله يکی از حروف عطف عطف به حروف   -3

اول تبعیت اعرابی لکن (، از اسم  –ب ل  –ال  –ا م  –ا و  –ثم   –ف    –) و  

 کند، اسم دوم را معطوف و اسم اول را معطوف الیه گويند. 

 مثال: جاء علٌی و محمٌد. 

 علی : فاعل و مرفوع و معطوف الیه. 

 و : حرف عطف 

 محمد: معطوف ومرفوع 



جهت  4: هر گاه اسم دوم، صفت برای اسم اول باشد، از صفت  -4

 صفت تابع موصوف است: 

 اعراب  از جهت -الف

 از جهت جنس  -ب

 معرفه يا نکره بودن  -ج

 مفرد يا مثنی يا جمع بودن  -د

   

 مثال: مدرٌس مومٌن. 

 مدرس: موصوف، مرفوع، مذکر، نکره ، مفرد 

 مومن: صفت ، مرفوع، مذکر، نکره ، مفرد 

   

 تذکر: اگر موصوف جمع غیر عاقل باشد صفتش مفرد مونث می شود. 

  مثال: کتب ٌ مفیدة ٌ.

 کتٌب: جمع غیر عاقل ، موصوف 

 مفیدة: صفت ، مفرد مونث 

 



گاهی برای تثبیت مطلبی در ذهن شنونده و برطرف کردن  : تأکید -5

کنیم به چنین اسلوبی تاکید گفته می شود  شکّ و تردید آن را تکرار می

 . تقسیم می شود لفظی و معنوی . تاکید به دو دسته

 

لفظی عینا  دو بار تکرار شود  که در آنتاکیدی است  : الف ( تاکید لفظی

کّ د ) شده ( و به کلمه دوّم مو . در این حالت به کلمه اوّل موکَّد ) تاکید

 د.تاکید کننده ( گفته می شو

  مانند 

  ر جعت  االن   ن عم ن عم

      رووفٌ  انَّ ربَّک  ل رووفٌ 

قرَّبون   اولئک   الّساب قون   الّساب قون          الم 

تواند به عنوان موکّ د کلمه قبل از  می« ک ّل » کلمه  : ب ( تاکید معنوی 

به همراه ضمیر « کّل  » خود را مورد تاکید قرار دهد دقّت کنید کلمه

تَّصلی می   آید که به موکَّد برمی گردد م 

 : مانند

ع التَّالمیذ    ر ج 
 
ل         همک 

رست  االشجار       هاکلَّ غ 

ن    هاکلّ  إحف ظ ص دیق ک  فی المواط 

 موفق و پیروز و سربلند باشید


