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 سرفصل های ماده:

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 

تعريف مفعول له؟، انواع مفعول له و حكم هر 

فَاجْرُرْهُ »ي كدام؟، چه تفاوتي بینِ نسخه

وجود « فَاجْرُرْهُ بِالَّالَمِ»ي با نسخه« بِالْحَرْفِ

دارد؟، با توجه به مباحث اين ابیات شاهد در 

كَمَا     وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاکِ هِزَّةٌ»بیتِ 

 چیست؟، « انْتَفَضَ الْعُصْفُورُ بَلّلَهُ الْقَطْرُ

 المَفْعُولُ لَهُ:

 أَبَانَ تَعْلِیالً كَجُدْ شُكْرَاً وَدِنْ يُنْصَبُ مَفْعُوالً لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ

وَقْتَاً وَفَاعِالً وَإنْ شَرْطٌ فُقِدْ وَهْوَ بِمَا يَعْمَلُ فِیهِ مُتَّحِدْ

مَعَ الشُّرُوطِ كَلِزُهْدٍ ذَا قَنِعْوَلَیْسَ يَمْتَنِعْ بِالْحَرْفِفَاجْرُرْهُ 

 :وَالْعَكْسُ فِي مَصْحُوبِ أَلْ وَأنْشَدُوا    وَقَلَّ أَنْ يَصْحَبَهَا الْمُجَرَّدُ

 «وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ األَعْدَاءِ    الَ أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَیْجَاءِ»

؛ نحو الوافي: 289-292؛ أوضح المسالک: صص 573-578شرح ابن عقیل: صص 

 236-241صص 

2 

تعريف ظرف؟، عامل در ظرف؟، با توجه به 

إِنَّا »ي در آيه« يَوْمًا»تعريف ظرف، نقش 

 چیست؟،« نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا

 اعراب ابیات ألفیةتمرينِ اعراب همراه با 

 :المَفْعُولُ فِیهِ وهُوَ المُسَمَّى ظَرْفاً

 الظرف وقت أو مكان ضمّنا    في باطّرادٍ كهنا امكث أزمنا

 فانصبه بـ الواقع فیه مظهرا    كان وإال فانوه مقدّرا

 وكلّ وقت قابل ذاک وما    يقبله المكان إال مبهما

 الفعل كمرمى من رمىنحو الجهات والمقادير وما    صیغ من 

؛ نحو الوافي:صص 293-296؛ أوضح المسالک: صص579-583شرح ابن عقیل: صص 

248-242 

3 

تعريف ظرف متصرف و غیر متصرف؟، 

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 وشرط كون ذا مقیسا أن يقع    ظرفا لما في أصله معه اجتمع
 ... فَذَاکَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي الْعُرْفِ وَمَا يُرَى ظَرْفَاً وَغَیْرَ ظَرْفِ

 وَغَیْرُ ذِي التَّصَرُّفِ الَّذِي لَزِمْ ... ظَرْفِیَّةً أَوْ شِبْهَهَا مِنَ الْكَلِمِ
 وقد ينوب عن مكان مصدر    وذاک في ظرف الزمان يكثر

-265؛ نحو الوافي: صص 296؛ أوضح المسالک: ص 584-589شرح ابن عقیل: صص 
252 

4 

مفعول معه و بیان عامل آن؟، چه تعريف 

موقع بدون اينكه فعلي آمده باشد مفعول معه 

-شود؟، اسمي كه بعد از واو ميمنصوب مي

تمرينِ اعراب همراه با آيد چند نوع است؟، 

 اعراب ابیات ألفیة

 المفعول معه:
 ينصب تالي الواو مفعوال معه    في نحو سیري والطريق مسرعه

 ق    ذا النّصب ال بالواو في القول األحقبما من الفعل وشبهه سب
 بعض العرب وبعد ما استفهام او كیف نصب    بفعل كون مضمر

 والعطف إن يمكن بال ضعف أحق    والنّصب مختار لدى ضعف النّسق
 والنّصب إن لم يجز العطف يجب    أو أعتقد إضمار عامل تصب

؛ نحو الوافي: 297-300؛ أوضح المسالک: صص 590-596شرح ابن عقیل: صص 
 304-313صص 



        
  4/ نحو و صرف  تفسیرمعهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران / سرفصل دروس / رشته  3

 

5 

حكم مستثني بعد از اال؟، حكم مستثني وقتي 

مقدم بر مستثني منه شود؟، حكم استثناي 

تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات مفرغ؟، 

 ألفیة

 االستثناء:

 ما استثنیت إال مع تمام ٍ ينتصب    وبعد نفي أو كنفي أنتخب

 وعن تمیم فیه إبدال وقعإتباع ما اتصل وانصب ما انقطع    

 وغیر نصب سابق في النفي قد    يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد

 وإن يفرغ سابق إال لما    بعد يكن كما لو إال عدما

؛ نحو 301-305؛ أوضح المسالک: صص 597-604شرح ابن عقیل: صص 

 315-325الوافي:صص 

6  

حكم اال وقتي بخاطر تاكید تكرار شود؟، 

 همراه با اعراب ابیات ألفیةتمرينِ اعراب 

 وألغ إال ذات توكیدٍ كال    تمرر بهم إال الفتى إال العال

 وإن تكرّر ال لتوكیدٍ فمع    تفريغ التأثیر بالعامل دع

 في واحدٍ ممّا بإال استثني    ولیس عن نصب سواه مغني

ودون تفريغ مع التقدم    نصب الجمیع احكم به والتزم

 بواحد    منها كما لو كان دون زائدوانصب لتأخیر وجيء 

 كلم يفوا إال امرؤ إال علي    وحكمها في القصد حكم األوّل

؛ نحو الوافي: 305-307؛ أوضح المسالک: صص 604-610شرح ابن عقیل: صص 

 338-342صص 

7 

حكم استثنا با غیر و سوي؟، حكم خود غیر؟، 

حكم استثنا با لیس و اليكون؟، حكم استثنا با 

تمرينِ عدا؟، حكم استثنا با حاشا؟،   خال و

 اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 واستثن مجروراً بغیر معربا    بما لمستثنىً بأال نسبا

 ولسوىً سوىً سواءٍ اجعال    على األصحّ ما لغیر جعال

 واستثن ناصبا بلیس وخال    وبعدا وبیكون بعد ال

 قد يرد صب وانجرارواجرر بسابقي يكون إن ترد    وبعد ما ان

 وحیث جرّا فهما حرفان    كما هما إن نصبا فعالن

 وكخال حاشا وال تصحب ما    وقیل حاش وحشا فاحفظهما

؛ نحو الوافي: 307-311؛ أوضح المسالک: صص 610-624شرح ابن عقیل: صص 

 343-357صص

8 

تعريف حال؟، تعريف حال مشتق و حال 

آيد؟، منتقل؟، مواضعي كه حال جامد مي

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 الحال:

 لحال وصف فضلة منتصب    مفهم في حال كفردا أذهبا

 وكونه منتقال مشتقا    يغلب لكن لیس مستحقا

 ويكثر الجمود في سعر وفي    مبدي تأوّل بال تكلّف

 كبعه مدّا بكذا يدا بید    وكرّ زيد أسداً أي كأسد

؛ نحو الوافي: 312-314؛ أوضح المسالک: صص 625-629شرح ابن عقیل: صص 

 363-375صص 

9 

آيد؟، شرط نكره چه موقع حال معرفه مي

شدن صاحب حال؟، تقدم حال بر صاحبش 

تمرينِ اعراب همراه با اعراب چگونه است؟، 

 ابیات ألفیة

 والحال إن عرّف لفظا فاعتقد    تنكیره معنىً كوحدک اجتهد

كبغتة  زيد طلع ومصدرّ منكرّ حاال يقع    بكثرة 

 ولم ينكّر غالبا ذو الحال إن    لم يتأخر أو يخصّص أي يبن

 من بعد نفي او مضاهیه كال    يبغ امرؤ على امرىءٍ مستسهال

 وسبق حال ما بحرف جرّ قد    أبوا وال أمنعه فقد ورد

؛ نحو الوافي: 314-317؛ أوضح المسالک: صص 630-643شرح ابن عقیل: صص 

 402-407و صص  375-376صص 
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10 

توان براي مضاف الیه حال در چه صورتي مي

آورد؟، چه موقع تقديم حال بر عامل جايز 

تمرينِ اعراب همراه است؟ چه موقع ممنوع؟، 

 با اعراب ابیات ألفیة

 وال تجز حاال من المضاف له    إال إذا اقتضى المضاف عمه

 أضیفا    أو مثل جزئه فال تحیفاأو كان جزء ماله 

 والحال إن ينصب بفعل صرّفا    أو صفة أشبهت المصرّفا

 ومخلصا زيد دعا فجائز تقديمه كمسرعا    ذا راحل

 وعامل ضمّن معنى الفعل ال    حروفه مؤخرا لن يعمال

 في هجر مستقرّا كتلک لیت وكأنّ وندر    نحو سعید

؛ نحو الوافي: 319-321مسالک: صص ؛ أوضح ال643-650شرح ابن عقیل: صص

 378-385صص 

11 

تعدد حال و صاحب حال چگونه است؟، 

تمرينِ تعريف حال موسسه و حال موكده؟، 

 اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 لن يهن ونحو زيد مفردا أنفع من    عمرو معانا مستجاز

 فاعلم وغیر مفرد والحال قد يجيء ذا تعدّد    لمفرد

 حال بها قد أكّدا    في نحو ال تعث في األرض مفسداوعامل ال

 وإن تؤكد جملة فمضمر    عاملها ولفظها يؤخّر

؛ نحو الوافي: 321-325؛ أوضح المسالک: صص 650-654شرح ابن عقیل: صص 

 385-388صص

12 

شرط حال واقع شدن جمله؟، چه موقع رابط 

بايد ضمیر باشد؟، عامل حال چه موقع 

شود؟، جايزي حذف مي وجوبي و چه موقع

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 وموضع الحال تجيء جمله    كجاء زيد وهو ناو رحله

 وذات بدءٍ بمضارع ثبت    حوت ضمیرا ومن الواو خلت

وذات واو بعدها انو مبتدا    له المضارع اجعلنّ مسندا

 وجملة الحال سوى ما قدّما    بواو او بمضمر أو بهما

 والحال قد يحذف ما فیها عمل    وبعض ما يحذف ذكره حظل

 ؛ نحو الوافي:325-329صص ؛ أوضح المسالک: 655-662صص شرح ابن عقیل: 

 390-401صص

13 

تمرينِ اعراب تعريف تمییز؟، انواع تمییز؟، 

 همراه با اعراب ابیات ألفیة

 التمیز:

 فسّرهاسم بمعنى من مبین نكره    ينصب تمییزا بما قد 

 برّا    ومنوين عسال وتمرا ارضا وقفیز كشبر

 وبعد ذي وشبهها اجرره إذا    أضفتها كمدّ حنطة غذا

 والنّصب بعد ما أضیف وجبا    إن كان مثل ملء األرض ذهبا

 ؛ نحو الوافي:330-332صص ؛ أوضح المسالک: 663-666صص شرح ابن عقیل: 

 413-425صص 

14 

ل؟، كدام يک از حكم تمییز بعد از افعل تفضی

تواند با مِن مجرور شود؟، انواع تمییز مي

تمرينِ تقديم تمییز بر عامل و اختالف نُحاة؟، 

 اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 والفاعل المعنى انصبن بأفعال    مفضّال كأنت أعلى منزال

 وبعد كلّ ما اقتضى تعجّبا    میّز كأكرم بأبي بكر أبا

 غیر ذي العدد    والفاعل المعني كطب نفسا تفدواجرر بمن إن شئت 

 وعامل التمییز قدّم مطلقا    والفعل ذو التصريف نزرا سبقا

 ؛ نحو الوافي:332-334صص ؛ أوضح المسالک: 666-673صص شرح ابن عقیل: 

 413-425صص 
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وجه تسمیه حروف جر؟، تعداد حروف جر؟، 

هاي ظاهر حروف جري كه مختص اسم

 اعراب همراه با اعراب ابیات تمرينِاست؟، 

 ألفیة

 حروف الجرّ:

 هاک حروف الجرّ وهي من إلى    حتى خال حاشا عدا في عن على

 مذ منذ ربّ الالم كي واو وتا    والكاف والبا ولعلّ ومتى

 بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى    والكاف والواو وربّ والتا

 هلل وربّواخصص بمذ ومنذ وقتا وبربّ    منكّرا والتاء 

 وما رووا من نحو ربّه فتى    نزر كذا كها ونحوه أتى

 ؛ نحو الوافي:335-341صص ؛ أوضح المسالک: 3-14صص  2جشرح ابن عقیل: 

 431-434صص 

16 

تمرينِ معاني مِنِ جارة؟، معاني المِ جارة؟، 

 اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 تي لبدء األزمنةبعّض وبیّن وابتدئ في األمكنة    بمن وقد تأ

 وزيد في نفي وشبهه فجر    نكرة كما لباغ من مفر

 يفهمان بدال لآلنتها حتى والم ّ والى    ومن وباء

 أيضا وتعلیل قفي والالم للملک وشبهه وفي    تعدية

 وزيد والظرفیّة استبن ببا    وفي وقد يبیّنان السّببا

؛ نحو 350و ص  341-346صص؛ أوضح المسالک: 15-21صص شرح ابن عقیل: 

 455-465)حروف جر اصلي، زائد و شبه زائد( و صص  434-454صص  الوافي:
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تمرينِ معاني باءِ جارة؟، معاني علي و عن؟، 

 اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 بالبا استعن وعدّ عوّض ألصق    ومثل مع ومن وعن بها انطلق

 تجاوزا عنى من قد فطنعلى لالستعال ومعنى في وعن    بعن 

 وقد تجى موضع بعد وعلى    كما على موضع عن قد جعال

صص  ؛ نحو الوافي:346-349صص ؛ أوضح المسالک: 22-25صصشرح ابن عقیل: 

 472-514و صص  470-468
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معاني كاف جارة؟، استعمال اسمي كاف و 

تمرينِ اعراب عن و علي چگونه است؟، 

 همراه با اعراب ابیات ألفیة

 ورد شبّه بكاف وبها التعلیل قد    يعنى وزائدا لتوكید

 واستعمل اسما وكذا عن وعلى    من أجل ذا علیهما من دخال

 ومذ ومنذ اسمان حیث رفعا    أو أولیا الفعل كجئت مذ دعا

 وإن يجرّا في مضيٍّ فكمن    هما وفي الحضور معنى في استبن

صص  ؛ نحو الوافي:350-351 صص؛ أوضح المسالک: 25-31صص شرح ابن عقیل: 

521-515 
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وضعیت ماي زائده همراه با حروف جر؟، چه 

شود ولي عملش باقي موقع رُبَّ حذف مي

ماند؟، جر مطرد و غیر مطرد چیست؟، مي

، تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 أقوال العلماء في التضمین،

 عملٍ قد علماوبعد من وعن وباءٍ زيد ما    فلم يعق عن 
 وَزِيْدَ بَعْدَ رُبَّ وَالْكَافِ... وَقَدْ يَلِیْهِمَا وَجَرٌّ لَمْ يُكَفْ

 وبعد الواو شاع ذا العمل وحذفت رُبّ فجرت بعد بل    وألفا
 وقد يجر بسوى ربّ لدى    حذف  وبعضه يرى مطرّدا

صص  ؛ نحو الوافي:352-362صص ؛ أوضح المسالک: 31-41صص شرح ابن عقیل: 
 564-595و أقوال العلماء في التضمین: صص  563-528

20 

 التصغیر: تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة
 فُعیال اجعل الثالثيّ إذا    صغّرته نحوُ قُذيٍّ في قذا
 فُعیعِلّ مع فُعیعیل لما    فاق كجعل درهم دريهما

 وما به لمنتهى الجمع وُصِل    به إلى أمثلة التصغیر صِل
 تعويضُ يا قبل الطرف    إن كان بعضُ االسم فیهما انحذف وجائز

 وحائد عن القیاس كلّ ما    خالف في البابین حكماً رُسِما
 ؛ نحو الوافي:477-480صص شرح ابن عقیل: 
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 لتلو يا التصغیر من قبل عَلم    تأنیث أو مدّتِه الفتح انحتم تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 كذاک ما مدّة أفعال سبق    أو مدَّ سكران وما به التحق

 وألِفُ التأنیث حیث مُدّا    وتاؤه منفصلین عدّا

 كذا المزيد آخراً للنسب    وعجزُ المضاف والمركّب

 وهكذا زيادتنا فعالنا    من بعد أربع كزعفرانا

 وقدّر انفصال ما دلّ على    تثنیةٍ أو جمع تصحیح جال

 ؛ نحو الوافي:480-483صص : شرح ابن عقیل
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 وألِف التأنیث ذو القصر متى    زاد على أربعة لن يُثبتا تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 وعند تصغیر حُبارى خیِّر    بین الحبُیرى فاد والحُبیِّر

 صَیِّر قويمة تصب واردُدْ ألصل ثانیاً لیناً قلِب    فقیمة

 وحُتم    للجمع من ذا ما لتصغیر عُلِموشذّ في عیدٍ عُییدّ 

 ؛ نحو الوافي:483-486صص شرح ابن عقیل: 
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 وكمِّل المنقوص في التصغیر ما    لم يحوِ غیر التاء ثالثاً كما تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 ومَن بترخیم يُصغّر اكتفى    باألصل كالعُطیف يعني المِعطفا

 ؛ نحو الوافي:486-487صص شرح ابن عقیل: 
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 اختم بتا التأنیث ما صغّرت    مِن مؤنّثٍ غار ثالثيٍّ كسِن تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 ما لم يكن بالتا يُرى ذا لبس    كشجر وبقر وخمْس

 وشذّ ترک دون لبس وندَر    لحاق تا فیما ثالثیًّا كثر

 الفروع منها تا وتيوصغَّروا شذوذاً الذي التي    وذا مع 

 ؛ نحو الوافي:487-489صص شرح ابن عقیل: 
 


