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 :مادهشناسنامه 

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 2 نظری 2 اصلی 1 نحو و صرف  کارشناسی

 تفسیر رشته

 كار در كالس -كتابخانه اي-خودخوان-القايي روش تدریس

 مادهتعریف 

اين ماده به بررسي قواعد نحوي و صرفي بر اساس كتاب الفیه ابن مالک )از ابتداي كتاب تا اول باب ابتداء و از اول باب التأنیث 

تا اول باب جمع التكسیر( مي پردازد و به منظور مسلط شدن طالب بر قواعد نحوي و صرفي است تا طالب بتوانند نصوص 

 لذا مي بايست طالب ابیات الفیه را حفظ نموده و بتوانند آن را شرح دهند. شرعي را دقیق تر فهم نمايند.

 اهداف ماده

طالب بتوانند قواعد نحوي و صرفي خوانده شده در الفیه را شرح داده، آن را بر نصوص تطبیق دهند و معاني درست نص را 

 فهم نمايند.

 تالفات بر تغییر معاني.آشنايي با اختالفات مشهور در ابواب نحوي و صرفي و اثر اخ

دستاورد 

 آموزشی

 پس از تدريس اين توانايي در طالب ايجاد مي شود:

 استفاده از قواعد عربي در درک صحیح از نصوص. .1

 حفظ ابیات الفیه و شرح آنها. .2

 فهم اختالفات مشهور در ابواب نحوي و صرفي و اثر آنها در تغییر معاني. .3
  

 :جدول ارزیابی و امتحانات

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف

 %18 %18 حفظ نحو 1

 يک چهارم نمرات از صرف باشد.

 %7 %7 حفظ صرف 2

 %30 %15 اعراب 3

 %25 %10 شرح متن نحو 4

 %20 %4 شرح متن صرف 5

 %20 %5 نحو: تعريفات، تقسیمات، شروط 6

 %15 %2 صرف: تعريفات، تقسیمات، شروط 7
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 در:اجع و مصامر

 محقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، هـ(769المؤلف: ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري )المتوفى:  شرح ابن عقيل: -1

 هـ.ق1426 -هـ.ش1384انتشارات ناصرخسرو، تهران، چاپ نهم ناشر: 

مد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى: المؤلف: عبد اهلل بن يوسف بن أح أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:  -2

 الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، هـ(761

الناشر: دار ، هـ(900المتوفى: المؤلف: علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين األُشْمُوني الشافعي ) شرح األشموني على ألفية ابن مالك: -3

 مـ1998 -هـ1419الطبعة: األولى ، لبنان -الكتب العلمية بيروت

الناشر: دار الكتب ، هـ(1206المؤلف: أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي )المتوفى:  حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك:  -4

 م1997-هـ  1417األولى الطبعة: ، لبنان-العلمية بيروت

المحقق: عبد المنعم أحمد ، هـ(672المؤلف: محمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهلل، جمال الدين )المتوفى:  شرح الكافية الشافية:  -5

 ات اإلسالمية مكة المكرمةالناشر: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراس، هريدي

 هـ(911المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  البهجة المرضية: -6

 الناشر: دار المعارف، هـ(1398المؤلف: عباس حسن )المتوفى:  النحو الوافي: -7

، المؤلف: السيد أحمد الهاشمي، راح البن هشام وابن عقيل واألشموني(القواعد األساسية للغة العربية )حسب منهج األلفية البن مالك و خالصة الش -8

 لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 الناشر: المكتبة األزهرية للتراث، المؤلف: عبدالعزيز محمد فاخر توضيح النحو: -9

 األردن –نشر والتوزيع الناشر: دار الفكر للطباعة وال، المؤلف: فاضل صالح السامرائي معاني النحو: -10

الناشر: مكتبة ، المحقق: أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل، المؤلف: الشيخ محمد الطنطاوي رحمه اهلل نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: -11

 هـ1426-م2005الطبعة: األولى ، إحياء التراث اإلسالمي

المحقق: نجاة حسن عبد اهلل ، هـ(860ن محمد البجائي األٌبَّذيٌ، شهاب الدين األندلسي )المتوفى: المؤلف: أحمد بن محمد ب: الحدود في علم النحو -12

 الناشر: الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، نولي

 1434-2012، دار السلف الصالح، قاهره چاپ اول، بن يوسف بن حسنأبو أنس أشرف : قواعد إعراب الضمير في القرآن الكريم -13

، هـ(905المؤلف: خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ األزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد )المتوفى: : شرح األزهرية -14

 الناشر: المطبعة الكبرى ببوالق، القاهرة

الناشر: دار إحياء ، هـ(392المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: : ح كتاب التصريف ألبي عثمان المازنيالمنصف البن جني، شر -15

 م1954أغسطس سنة  -هـ 1373الطبعة: األولى في ذي الحجة سنة ، التراث القديم

 1390ري، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اولنحو غائب: دكتر عمر يوسف عكاشه، ترجمه دكتر عدنان طهماسبي و دكتر جواد اصغ -16

الناشر: ، هـ(669المؤلف: علي بن مؤمن بن محمد، الحَضْرَمي اإلشبيلي، أبو الحسن المعروف بابن عصفور )المتوفى: : الممتع الكبير في التصريف -17

1996الطبعة: األولى ، مكتبة لبنان

 

  

http://www.alukah.net/authors/view/home/881/
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 سرفصل های ماده:

 تدریسمقرر  موضوعات جلسات هفتگی

1 

جايگاه و تاريخچه تعريف علم نحو، نحو: 

، تفسیرعلم نحو، جايگاه نحو در رشته 

، اعراب معرفي ابن مالک و شروح الفیه

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»

 

 (مقدمة المؤلف) بیت 7

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 أحمد ربي اهلل خیر مالک  قال محمد هو ابن مالک  -1

 وآله المستكملین الشّرفا  مصلّیا على النبي المصطفى  -2

 مقاصد النّحو بها محويّه  وأستعین هلل في ألفیّه  -3

 وتبسط البذل بوعد منجز  تقرّب األقصى بلفظ موجز  -4

 فائقة ألفیّة ابن معطي  وتقتضي رضا بغیر سخط  -5

 مستوجب ثنائي الجمیال  وهو بسبق حائز تفضیال  -6

 لي وله في درجات اآلخرة  واهلل يقضي بهبات وافرة  -7

، حاشیة الصبان على شرح األشمونى أللفیة ابن مالک؛ 434، صاألٌبَّذيٌ، الحدود في علم النحو

؛ معرفي ابن مالک و 16-41، صصالطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ؛24-25صص

دور النحو يادداشت: /؛ مقاله7-32صص 1الكافیة الشافة البن مالک جشروح الفیه در كتابِ: 

مقدمة في عالقة  ؛ يادداشت:السید أحمد محمد عبدالراضياز  في فهم وتحلیل النص األدبي

شرح األشموني على ألفیة ابن  ؛أ. د. عبداهلل أحمد جاد الكريم حسناز  النحو بالفقه

 .58، صالجرجاويّ األزهري ،شرح األزهرية؛ 5-8،صصمالک

2 

نحو: تعريف الكالم، تركیبات كالم، انواع 

 كالم، عالمات اسم و فعل وحرف

 (الكالم وما يتألف منه) بیت6

 واسم وفعل ثمّ حرف الكلم   كاستقمكالمنا لفظ مفید  -8

 وكلمة بها كالم قد يؤم  واحده كلمة والقول عم  -9

 ومسند لالسم تمییز حصل  بالجرّ والتنوين والنّدا وآل  -10

 ونون أقبلنّ فعل ينجلي بتا فعلت وأتت ويا افعلي  -11

 فعل مضارع يلي لم كیشم  سواهما الحرف كهل وفي ولم  -12

 بالنون فعل األمر إن أمر فهم  ال بالتامز وسم وماضي األفع -13

 فیه فهو اسم نحوصه وحیّهل  واألمر إن لم يک للنون محل  -14

؛ انواع 4-23صص 1؛ انواع كالم: توضیح النحو ج13-17صص 1تعريف كالم: النحو الوافي ج

 13-26صص 1؛ شرح بن عقیل ج33-41صص 1فعل و عالمات هر يک: أوضح المسالک ج

3 

عالئم تأنیث، استدالل بر تأنیث صرف: 

هايي كه مذكر اسمهاي فاقد عالمت، صیغه

، اگر ماهیت و مونث در آن يكسانند

مطالعات نحوي جلوگیري از خطاهاي 

زباني )غالبا عالئم اعرابي( باشد، پس چرا 

در مطالعاتِ نحويِ برخي از پیشینیان، 

شاهد مباحث صرفي و صوتي و آوايي 

كتاب المنصف ابن  هستیم؟ براي پاسخ به

ابن  الممتع الكبیر في التصريفجني و 

 عصفور رجوع شود،

 (التأنیث) 762تا  758بیت، از بیت  5

 وفي أسام قدّروا التاء كالكتف  عالمة التأنیث تاء أو ألف  -758

 ونحوه كالرّدّ في الصغیر  ويُعرف التقدير بالضمیر  -759

 أصال ً وال المفعال والمفعیال  وال تلي فارقة ً فعوال  -760

 الفرق من ذي فشذودّ فیه  كذاک مِفعَل ّ وما تلیه تا  -761

 موصوفه غالبا ً التا تمتنع  ومن فعیل ٍ كقتیل ٍ إن تبع  -762

، نحو غائب، دكتر 4-5، صصالمنصف البن جني شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني

، شرح 13، ابن عصفور، صیر في التصريفالممتع الكب ،34-35عمر يوسف عكاشه، صص

 ؛ 542-550؛ نحو الوافي: 429-432ابن عقیل: 

http://www.alukah.net/authors/view/home/2084/
http://www.alukah.net/authors/view/home/2084/
http://www.alukah.net/authors/view/home/11188/
http://www.alukah.net/authors/view/home/11188/
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4 

نحو: تعريف معرب و مبني، انواع تشابه 

هاي معرب و حرفي، انواع معرب، فعل

مبني، چرا حروف مبني هستند؟، عالئم 

 بناء،

 تمرينِ اعراب

 (المعرب والمبنيبیت ) 8

 لشبه من الحروف مدني  واالسم منه معرب ومبني   -15

 والمعنويّ في متى وفي هنا  كالشبه الوضعيّ في اسمي جئتنا   -16

 تأثر وكافتقار أصّال  وكنیابة عن الفعل بال  -17

 من شبه الحرف كأرض وسما  ومعرب األسماء ما قد سلما  -18

 وأعربوا مضارعا إن عريا  وفعل أمر ومضي بنیا  -19

 نون إناث كیرعن من فتن  من نون توكید مباشر ومن  -20

 واألصل في المبنيّ أن يسكّنا  وكلّ حرف مستحق للبنا  -21

 كأين أمس حیث والسّاكن كم  ومنه ذو فتح وذو كسر وضم  -22

؛ معرب و 67-79صص 1؛ معرب و مبني: النحو الوافي ج42-46صص 1أوضح المسالک ج

؛ تمرين موضوعات جلسات قبل از 24-35صص 1نحو جمبني و انواع معربات: توضیح ال

 28-41صص 1؛ شرح بن عقیل ج23ص 1توضیح النحو ج

5 

نحو: انواع اعراب، اعراب اسماء سته، 

هاي نیابي كدامند؟، اختالف لهجات عالمت

 در اسماء سته

 تمرينِ اعراب

 بیت 6

 السم وفعل نحو لن أهابا  والرّفع والنّصب اجعلن اعرابا  -23

 قد خصّص الفعل بأن ينجزما  واالسم قد خصّص بالجرّ كما  -24

 كسرا كذكر اهلل عبده يسر  فارفع بضمّ وانصبن فتحا وجرّ  -25

 ينوب نحو جاأخو بني  واجزم بتسكین وغیر ما ذكر  -26

 واجرر بیاء ما من األسماء أصف  نمروارفع بواو وانصبنّ باأللف  -27

 والفم حیث المیم منه بانا  من ذاک ذو إن صحبة أبانا  -28

؛ شرح بن عقیل 62-69؛ شرح مرادي بر الفیه صص99-104اسماء ستة: النحو الوافي صص

 41-48صص 1ج

6  

صرف: معرفي الف تأنیث، اوزان مؤنث 

مقصوره و ممدوده، ضابطه مقصور و 

 ممدود

 770تا  763بیت، از بیت  8

 وذات مدٍّ نحو أنثى الغرِّ  وألف التأنیث ذات قصر  -763

 يبديه وزن أربى والطولى  واإلشتهار في مباني األولى  -764

 أو مصدرا ً أو صفة ً كشبعى  ومرطى ووزن فعْلى جمْعا  -765

 ذكرى وحثیثى مع الكفرّى  وكحُبَارى سمّهى سبطري  -766

 واعزُ لغیر هذه استندارا  كذاک خلیطى مع الشُّقَّارى  -767

 مثلث العین وفعلالء  لمدّها فعالء أفعالء  -768

 وفاعالء فعلیا مفعوال  ثمّ فعال فعلال فاعوال  -769

 مطلق فاء فعالء أخذا  ومطلق العین فعاال وكذا  -770

 ؛432-436؛ شرح ابن عقیل: 551-557نحو الوافي: 
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7 

نحو: شروط اعراب أسماء سته، اعراب 

 مثني و ملحقات آن، تعريف مثني

 اعراب تمرينِ

 بیت 6
 والنّقص في هذا األخیر أحسن  أبٌ أخٌ حمٌ كذاک وهنّ  -29
 وقصرها من نقصهنّ أشهر  وفي أبٍ وتالییه يندر  -30
 للیاكجا أخو أبیک ذا اعتال  وشرط ذا االعراب إن يضفن ال  -31
 إذا بمضمرٍ مضافا وصال  باأللف ارفع المثنّى وكال  -32
 كابنین وابنتین يجريان  كلتا كذاک اثنان واثنتان  -33
 جرّا ونصباً بعد فتحٍ قد ألف  وتخلف الیا في جمیعها األلف  -34

؛ مثني: القواعد االساسیة 108-113صص 1؛ النحو الوافي ج51-55صص 1توضیح النحو ج
؛ 80-82؛ تمرين توضیح النحو صص63-66؛ اسماء ستة: القواعد االساسیة صص55-60صص

 48-59صص 1شرح بن عقیل ج

8 

نحو: اعراب جمع مذكر سالم و ملحقات 

آن، اختالف لهجات در حركت نون مثني و 

 جمع مذكر سالم

 تمرينِ اعراب

 بیت6
 سالم جمع عامرٍ ومذنب  وارفع بواوٍ وبیا واجرر وانصب  -35
 وبابه ألحق واألهلونا  وشبه ذين وبه عشرونا  -36
 وأرضون شذّ والسّنونا  أولو وعالمون علّیّونا  -37
 ذا الباب وهو عند قوم يطرّد  وبابه ومثل حین ٍ قد يرد  -38
 فافتح وقلّ من بكسره نطق  ونون مجموع ٍ وما به ألتحق  -39
 بعكس ذاک استعملوه فانتبه  ونون ما ثنّي والملحق به  -40

 125-131؛ نحو الوافي صص51-57صص؛ أوضح المسالک 56-68صص 1توضیح النحو ج
؛ تمرين از توضیح 60-62؛ القواعد االساسیة صص134-138و ملحقات جمع مذكر در صص

 60-72صص 1؛ شرح بن عقیل ج80-82النحو صص

9 

صرف: تعريف ممدود و مقصور، ضابطه 

تشخیص ممدود و مقصور قیاسي از 

 سماعي

 (المقصور والممدودبیت ) 7

 فتحا ً وكان ذا نظیر ٍ كاألسف  إذا اسمّ استوجب من قبل الطرف  -771

 ثبوت قصر ٍ بقیاس ٍ ظاهر  فلنظیره المُعَلِّ اآلخر  -772

 كفعلةٍ وفُعلةٍ نحو الدّمى  كفعل ٍوفُعلٍ في جمع ما  -773

 فالمدّ في نظیره حتماً عُرف  وما استحق قبل آخر ٍ ألف  -774

 بهمز ٍ وصل ٍ كارعوى وكارتأى  بُدِئا كمصدر ِ الفعل الذي قد  -775

 مدٍّ بنقل ٍ كالحجا وكالحذا  والعادم النظیر ذا قصر ٍ وذا  -776

 علیه والعكس بحلف ٍ يقع  وقصر ذي المدِّ اضطراراً مُجمَع  -777

 ؛437-441؛ شرح ابن عقیل: 558-565نحو الوافي: 
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نحو: اعراب جمع مؤنث سالم و ملحقات 

 منصرف، افعال خمسهآن، اسم غیر 

 تمرينِ اعراب

 بیت 5

 يكسر في الجرّ وفي النّصب معا  ومابتا وألف قد جمعا  -41

قبلوجرّ بالفتحة ما ال  -43كأذرعات فیه ذا أيضاً   كذا أوالت والذي اسماً قد جعل  -42

 ما لم يضف أو يک بعد أل ردف  ينصرف 

 يرفعا وتدعین وتسألونا  واجعل لنحو يفعالن النّونا  -44

 كلم تكوني لترومي مظلمه  وحذفها للجزم والنّصب سمه  -45

؛ 68-73؛ توضیح النحو صص147-151؛ نحو الوافي صص55-53قواعد االساسیة صص

؛ افعال خمسه: قواعد 74-75؛ افعال خمسه: توضیح النحو صص58أوضح المسالک ص

 73-80؛66االساسیة ص
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هاي معتل، بیان فعلهاي نحو: اعراب اسم

 هاي معتلمعتل، اعراب فعل

 تمرينِ اعراب

 بیت6

 كالمصطفى والمرتقى مكارما  وسمّ معتال ً من األسماء ما  -46

 جمیعه وهو الذي قد قصرا  فاألوّل اإلعراب فیه قدّرا  -47

 ورفعه ينوي كذا أيضا يجر  والثاني منقوصّ ونصبه ظهر  -48

 أو واو او ياءّ فمعتال ًّ عرف  وأيّ فعل ٍ آخرّ منه ألف  -49

 وأبد نصب ما كیدعو يرمي  فاأللف انوفیه غیر الجزم  -50

 ثالثهنّ تقض حكما الزما  والرفع فیهما انوواحذف جازما  -51

؛ تمرين جمع 176-179؛ نحو الوافي صص75-79اسم و فعل معتل: توضیح النحو صص

 1؛ شرح بن عقیل ج80-82و از توضیح النحو صص 55االساسیة صمونث سالم از قواعد 

 81-85صص
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صرف: روش تثنیه اسم مقصور، چه موقع 

الف مقصوره به واو يا ياء تبديل مي شود، 

انواع همزه ممدوده و حكم هريک در 

 تثنیه.

 (كیفیّة تثنیة المقصور والممدود وجمعهما تصحیحاً) 783تا  779بیت، از بیت  5

 إن كان عن ثالثةٍ مرتقیا  آخرَ مقصور ٍ تثنّى اجعله يا  -779

 والجامدُ الذي أمیل كمتى  كذا الذي الیا أصله نحو الفتى  -780

 وأولها ما كان قبل قد ألِف  في غیر ذا تقلب واواً األلف  -781

 ونحو علباءٍ كساءٍ وحیا  وما كصحراء بواو ٍ ثنّیا  -782

 صحّح وما شذّ على نقل ٍ قُصِر  ذكر  بواو ٍ او همز ٍ وغیر ما -783

 442-446؛ شرح ابن عقیل: 566-575نحو الوافي: 
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نحو: تعريف نكره و معرفه، انواع معارف، 

 تعريف ضمیر، انواع ضماير

 تمرينِ اعراب

 (النكرة والمعرفهبیت ) 5

 أو واقعّ موقع ما قد ذكرا  نكرة قابل أل مؤثرا  -52

 وهند وابني والغالم والذي  وغیره معرفة ّ كهم وذي  -53

 كأنت وهو سمّ بالضّمیر  فما لذي غیبة أو حضور  -54

 وال يلي إال اختیارا ً أبدا  وذو اتصال منه ما ال يبتدا  -55

 والیاء والها من سلییه ما ملک  كالیاء والكاف من ابني أكرمک  -56

؛ أوضح المسالک 83-92؛ توضیح النحو صص77-82نكره و معرفه: قواعد االساسیة صص

؛ ضماير: نحو 186-193؛ تعريف معرفه و نكره و انواع آن: نحو الوافي صص63-66صص

و  73؛ تمرين درس قبل از معربات و مبنیات قواعد االساسیة ص196-212الوافي صص

أبو ،قواعد إعراب الضمیر في القرآن الكريم؛ 86-91 صص 1شرح بن عقیل ج ؛75-77صص

 اي؛صفحه 49، كتاب أنس أشرف بن يوسف بن حسن
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، نحو: اعراب ضماير، ضماير بارز و مستتر

 تمرينِ اعراب

 بیت 6
 ولفظ ما جرّ كلفظ ما نصب  وكلّ مضمر له البنا يجب  -57
 كاعرف بنا فإننا نلنا المنح  للرّفع والنّصب وجرّنا صلح  -58
 غاب وغیره كقاما واعلما  وألف ّ والواو والنون لما  -59
 كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر  ومن ضمیر الرّفع ما يستتر  -60
 وأنت الفروع ال تشتبه  وذو إرتفاع ٍ وانفصال ٍ أنا هو  -61
 إيّاي والتفريع لیس مشكال  وذو انتصاب ٍ في انفصال ٍ جعال  -62

؛ القواعد االساسیة 93-96؛ توضیح النحو صص244-247و صص 213-214نحو الوافي صص
و از توضیح النحو  84-85؛ تمرين درس قبل از قواعد االساسیة صص79-82صص
 92-98صص 1؛ شرح بن عقیل ج114-118صص

http://www.alukah.net/authors/view/home/881/
http://www.alukah.net/authors/view/home/881/
http://www.alukah.net/authors/view/home/881/
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هاي مقصور  صرف: روش جمع بستن اسم

و ممدود، حركت فاءالكلمه در جمع به 

الف و تاء، جواز و عدم جواز تبعیت فاء از 

 عین در جمع به الف و تاء

 بیت 8

تكمّال والفتح أبق مشعراً  -785حدّ المثنّى ما به   واحذف من المقصور في جمع على  -784

 وإن جمعته بتاء وألف  بما حُذِف 

 وتاء ذي التا ألزمنّ تنحیَه  التثنیه فاأللف اقلب قلبها في  -786

 إتباع عین ٍ فاءهُ بما شُكِل  والسّالم العین الثالثي اسماً أنِل  -787

 مختتماً بالتاء أو مجرّدا     إن ساكن العین مؤنثاً بدا  -788

 خفّفه بالفتح فكال ً قد رووا  وسكّن التالي غیر الفتح أو  -789

 وزبیةٍ وشذّ كسر جروه     ومنعوا إتباع نحو ذروه  -790

 قدمته أو ألناس ٍ انتمى   ونادرّ أو ذو اضطرار ٍغیر ما  -791

 446-451؛ شرح ابن عقیل: 571-576نحو الوافي: 
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نحو: مواضع فصل و وصل ضمیر، تعريف 

نون وقايه، نون وقايه در چه كلماتي ظاهر 

 شود؟مي

 تمرينِ اعراب

  بیت 9

 إذ تأتّى أن يجئ المتصل  وفي اختیار ٍ ال يجيء المنفصل  -63

 أشبهه في كنته الخلف أنتمي  وصل أو افصل هاء سلنیه وما  -64

 أختار غیري اختار االنفصاال  كذاک خلتنیه واتصاال  -65

 وقدّمن ما شئت في اتفصال  وقدّم األخصّ في اتصال  -66

 وقد يبیح الغیب فیه وصال  وفي اتحاد الرتبة الزم فصال  -67

 نون وقاية ٍ ولیسي قد نظم  وقبل يا النّفس مع الفعل التزم  -68

 ومع لعلّ اعكس وكن مخیّرا  ولیتني فشا ولیتي ندرا  -69

 منّي وعنّي بعض من قد سلفا  في الباقیات واضطرارا ً خفّفا  -70

 يقدني وقطني الحذف أيضا قد يف  وفي لدنّي لدني قلّ وفي  -71

؛ 96-113؛ توضیح النحو صص82-86؛ القواعد االساسیة صص66-77أوضح المسالک صص

 99-117صص 1شرح بن عقیل ج
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نحو: تعريف عَلَم، انواع علم، كیفیت 

اعراب زمان اجتماع اسم و لقب، علم 

 منقول و مُرتَجل

 تمرينِ اعراب

 بیت )العلم( 7
 علمه كجعفر ٍ وخرنقا  اسمّ يعیّن المسمّى مطلقا  -72
 وشدقم ٍ وهیلة ٍ وواشق  وقرن ٍ وعدن ٍ والحق  -73
 وأخّرن ذا إن سواه صحبا  واسما ً أتى وكنیة ً ولقبا  -74
 حتما ً وإال أتبع ايّ ردف  وإن يكونا مفردين فأضف  -75
 وذو ارتجال كسعاد وأدد  ومنه منقول ّ كفضل ٍ وأسد  -76
 ذا إن بغیر ويه تمّ أعربا  وجملة ّ وما بمزج ركّبا ً  -77
 كعبد شمس ٍ وأبي قحافة  وشاع في األعالم ذو اإلضافه  -78

؛ النحو 284-288و صص 119-128؛ توضیح النحو صص87-90القواعد االساسیة صص
 118-126صص 1؛ شرح بن عقیل ج78-82؛ أوضح المسالک صص255-266الوافي صص
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 علم جنس با شخصنحو: تفاوت 

 تمرينِ اعراب

 بیت 3
 كعلم األشخاص لفظا ً وهو عم  ووضعوا لبعض األجناس علم  -79
 وهكذا ثعالة ّ للثعلب  من ذاک أمّ عريط ٍ للعقرب  -80
 كذا فجار علمّ للفجرة  ومثله برّة للمبرّة  -81

قواعد ؛  ال82-83؛ أوضح المسالک صص266؛ النحو الوافي ص128-130توضیح النحو صص
 127-129صص 1االساسیة صص؛ شرح بن عقیل ج
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نحو: تعريف اشاره، اشاره هاي مناسب با 

مفرد و مثني و جمع و مؤنث و مذكر، 

 مراتب مشار الیه، اشاره به مكان

 تمرينِ اعراب

 (اسم اإلشارهبیت ) 6

 بذي وذه تي تا على األنثى اقتصر  بذا لمفرد ٍ مذكّر أشر  -82

 وفي سواه ذين تین اذكر تطع  وذان تان للمثنّى المرتفع  -83

 والمدّ أولى ولدى البعد انطقا  وبأولى أشر لجمع ٍ مطلقا ً  -84

 والالم إن قدّمت هاممتنعة  بالكاف حرفا ً دون الم ٍ أو معه  -85

 داني المكان وبه الكاف صال  وبهنا أو ههنا أشر إلى  -86

 أو بهنالک انطقن أو هنّا  في البعد أو بثمّ فه أو هنّا  -87

 289-297؛ النحو الوافي صص133-138؛ توضیح النحو صص93-98القواعد االساسیة صص

 130-136صص 1؛ شرح بن عقیل ج84-85؛ أوضح المسالک صص300-303و صص
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نحو: انواع موصوالت، صله موصوالت 

 حرفي، موصول خاص و عام

 تمرينِ اعراب

 (الموصولبیت ) 5

 والیا إذا ما ثنّیا ال تثبت  موصول األسماء الذي األنثى التي  -88

 والنّون إن تشدد فال مالمه  بل ما تلیه أوله العالمه  -89

 أيضا ً وتعويض ّ بذاک قصدا  والنّون من ذين وتین شدّدا  -90

 وبعضهم بالواو رفعا ً نطقا  جمع الذى األلى الذين مطلقا  -91

 والالء كالذين نزرا ً وقعا  بالالت والالء التي قد جمعا  -92

-311؛ النحو الوافي صص140-150؛ توضیح النحو صص99-101القواعد االساسیة صص

 137-145صص 1؛ شرح بن عقیل ج86-89؛ أوضح المسالک صص368-380و صص 306
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نحو: صله موصوالت اسمي، شروط صله 

 جمله و شبه جمله

 تمرينِ اعراب

 بیت 5

 وهكذا ذو عند طیّئ شهر  ومن وما وأل تساوي ما ذكره  -93

 وموضع الالتي أتى ذوات  وكالتي أيضاً لديهم ذات  -94

 أومن إذا لم تلغ في الكالم  ومثل ماذا بعدما استفهام  -95

 على ضمیر ٍ الئق ٍ مشتمله  وكلها يلزم بعده صله  -96

 عندي الذي ابنه كفلوجملة ّ أو شبهها الذي وصل  به كمن  -97

؛ 312-352؛ النحو الوافي صص151-157؛ توضیح النحو صص101القواعد االساسیة ص

 146-155صص 1؛ شرح بن عقیل ج90-92أوضح المسالک صص

22 

نحو: شروط صله ال موصولي، اعراب و 

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ »ي: بناء أيُّ، اعراب آيه

، اعراب «عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِیًّاشِیعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ 

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي »ي: آيه

 «الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِیمُ الْعَلِیمُ

 تمرينِ اعراب

 بیت 4

  وكونها بمعرب األفعال قلّ  وصفة ّ صريحة ّ صلة أل  -98

 نحذفوصدر وصلها ضمیر ّ ا  أيّ كما وأعربت ما لم تضف  -99

 ذا الحذف أيّا ً غیر أي ٍ يقتفي  وبعضهم أعرب مطلقا وفي  -100

 ........فالحذف نزر   إن يستطل وصل ّ وإن لم يستطل  -101

-362؛ النحو الوافي صص157-165؛ توضیح النحو صص102-106القواعد االساسیة صص

 156-163صص 1؛ شرح بن عقیل ج93-98؛ أوضح المسالک صص357
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عائد مرفوع، حذف عائد نحو: حذف 

 منصوب و مجرور

 تمرينِ اعراب

 بیت 4

 وأبوا أن يختزل......................................     -101

 منجلي والحذف عندهم كثیر  إن صلح الباقي لوصل ٍ مكمل  -102

 بفعل ٍ أو وصف كمن نرجو يهب  في عائد ٍ متصل ٍ إن انتصب  -103

 كأنت قاض ٍ بعد أمر ٍ من قضى  خفضا  كذاک حذف ما بوصف ٍ -104

 كمرّ بالذي مررت فهو برّ  كذا الذي جرّبما الموصول جرّ  -105

؛ النحو الوافي صص؛ أوضح 165-173؛ توضیح النحو صص107-109القواعد االساسیة صص

 164-176صص 1؛ شرح بن عقیل ج98-102المسالک صص

24 

نحو: اختالف در حرف تعريف، انواع ال، 

 ال، تعريف علم بالغلبه معاني

 تمرينِ اعراب

 (المعرف بأداة التعريفبیت ) 7

 فنمط ّ عرّفت قل فیه النمط  أل حرف تعريف أو الالم فقط  -106

 واآلن والذين ثمّ الالت  وقد تزاد الزما ً كالالت  -107

 كذا وطبت النفس يا قیس السّرى  والضطرارٍ كبنات األوبر  -108

 للمح ما قد كان عنه نقال  لیه دخال وبعض األعالم ع -109

 فذكر ذا وحذفه سیّان  كالفضل والحارث والنّعمان  -110

 مضاف أو مصحوب أل كالعقبة  وقد يصیر علما ً بالغلبه  -111

 أوجب وفي غیرهما قد تحذف  وحذف أل ذي إن تناد أو تضف  -112

 177-187صص 1شرح بن عقیل ج

 


