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 های ماده:سرفصل 

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 

هدف و فائده اضافه چیست؟، منظور از 
در بیت ابن مالک چیست؟، اضافه چند « اإلِعْرَاب»

 معنا دارد؟

 اإلضافة:
 . نُوناً تَلِي اإلِعْرَابَ أَوْ تَنْوِينَا   مِمَّا تُضِیفُ احْذِفْ كَطُورِ سِینَا385
 وَانْوِ مِنْ أَوْ فِي إِذَا   لَمْ يَصْلُحِ االَّ ذَاکَ وَالالَّمَ خُذَا. وَالثَّانِيَ اجْرُرْ 386
 . لِمَا سِوَى ذَيْنِکَ وَاخْصُصْ أَوَّالَ   أَوْ أَعْطِهِ التَّعْرِيفَ بِالَّذِى تاَل387َ

 ؛1-28صص  3؛ نحو الوافي ج 42-44شرح ابن عقیل: صص 

2 

اضافه چند نوع است؟، وجه تسمیه اضافه 
چه موقع جايز است همراه مضاف ال  محضه؟،

 بیايد؟
 گذشته؟ تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 وَإِنْ يُشَابِهُ الْمُضَافَ يَفْعَلُ   وَصْفًا فَعَنْ تَنْكِیرِهِ لَا يُعْزَلُ
 كربّ راجینا عظیم األمل     مروّع القلب قلیل الحیل
 وذي اإلضافة اسمها لفظیة     وتلک محضة ومعنويّة

 ووصل أل بذا المضاف مغتفر     إن وُصلت بالثاني كالجعد الشعر
 أو بالذي له أضیف الثاني     كزي الضاربُ رأسِ الجاني

 ؛29-36صص  3؛ نحو الوافي ج 44-47شرح ابن عقیل: صص 

3 

منظور از سبیل در بیت ابن مالک چیست؟؛ 
شروط كسب تأنیث و تذكیر مضاف ازمضاف الیه 

 چیست؟
 هاي گذشته؟ابِ ابیات الفیة و درستمرينِ اعر

 وكونها في الوصف كاف إن وقع     مثنّىً أو جمعا سبیله اتبع
 وال يضاف اسمّ لما به اتحد     معنى وأوّل موهما إذا ورد

 وربّما أكسب ثان أوال     تأنیثا ان كان الحذف موهال
 وبعض األسماء يضاف أبدا     وبعض ذا قد يأت لفظا مفردا

 ؛71-76و  53-70صص  3؛ نحو الوافي ج 47-51عقیل: صص  شرح ابن

4 

شوند؟، چه كلماتي دائما به ضمیر اضافه مي
معناي لبیک چیست؟، مذهب يونس در مورد 
لبیک چیست؟، داليل سیبويه در رد قول يونس 

 چیست؟
 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 اسما ظاهرا حیث وقعوبعض ما يضاف حتما امتنع     إيالؤه 
 كوحد لبّى ودوالي سعديْ     وشذ ّ إيالء يديْ للبّى

 وألزموا إضافة الى الجمل     حیث وإذ وإن ينوّن يحتمل
 إفراد إذ وما كإذ معنىً كإذ     أضف جوازا نحو حین جا نبذ

 ؛77-92صص  3؛ نحو الوافي ج 52-58شرح ابن عقیل: صص 

5 

شوند؟، اعراب چه كلماتي به جمله اضافه مي
شوند چگونه كلماتي كه به جمله اضافه مي

است؟، كال و كلتا چه شرط يا شروطي براي 
شان اضافه دارند؟ شرط يا شروط مضاف الیه

 چیست؟
 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 وابن أو اعرب ما كإذ قد أجريا     واختر بنا متلوّ فعل بنیا
 ا     أعرب ومن بنى فلن يفنّداوقبل فعل معرب أو مبتد

 وألزموا إذا إضافة الى     جمل االفعال كهن إذا اعتلى
 لمفهم اثنین معرّف بال     تفرّق أضیف كلتا وكال

 ؛92-103صص  3؛ نحو الوافي ج 58-63شرح ابن عقیل: صص 

6 

شود؟، معاني أي أي به چه نوع كلماتي اضافه مي
احكام اعرابي چیست؟، اعراب أي چگونه است؟، 

 لدن و مع چیست؟
 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 وال تضف لمفردٍ معرّف     أيّا وإن كرّرتها فأضف
 أوتنوِ األجزا واخصص بالمعرفة موصولة أيّا وبالعكس الصّفه

 وإن تكن شرطا أو استفهاما     فمطلقا كمّل بها الكالما
 صبُ غدوة بهما عنهم ندروالزموا إضافة لدن فجرّ     ون

 ومع مع فیها قلیل ونقل     فتح ّ وكسرّ لسكون يتصل
و  131-134و  104-128صص  3؛ نحو الوافي ج 63-71شرح ابن عقیل: صص 

 ؛153-141
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6 

غیر و قبل و بعد و نظاير آنها چگونه اضافه و 
تواند حذف شود شوند؟، آيا مضاف مياعراب مي

» مجرور بماند؟، در بیتِ ولي مضاف الیه همچنان 
« أَكلَّ امْرِئٍ تَحسَبِینَ امْرَءاً   وَنَارٍ توقَّدُ بِاللَّیلِ نَاراً 

شده « امْرَءاً»عطف بر « نَارٍ»توان گفت: چرا نمي
 است؟

 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 واضمم بناءً غیرا ان عدمت ما     له أضیف ناوياً ما عدما
 رُ بعدُ حسبُ أوّلُ     ودونُ والجهاتُ أيضاً وعلقبلُ كغی

 وأعربوا نصباً إذا ما نكّرا     قبال وما من بعده قد ذكرا
 ؛141-153صص  3؛ نحو الوافي ج 71-75شرح ابن عقیل: صص 

7 

 وما يلي المضاف يأتي خلفا     عنه في االعراب إذا ما حذفا هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس
 وربّما جرّوا الذي أبقوْا كما     قد كان قبل حذف ما تقدّما

 لكن بشرط أن يكون ما حُذفْ     مماثال لما علیه قد عُطف
 ؛157-162صص  3؛ نحو الوافي ج 75-78شرح ابن عقیل: صص 

8 

مثالي براي حذف مضاف الیه و باقي ماندن 
مضاف به حالت خود بدون تنوين؟، فصل بین 

 لیه چگونه است؟مضاف و مضاف ا
 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 ويُحذفُ الثاني فیبقى األوّل     كحاله إذا به يتصلّ
 بشرط عطفٍ وإضافةٍ إلى     مثل الذي له أضفت األوّال

 فصل مضافٍ شبه فعل ما نصب     مفعوال أو ظرفا أجز ولم يعب
 بنعتٍ أو ندافصل يمین واضطرارا وجدا     بأجنبيٍّ أو 

 ؛165-168صص  3؛ نحو الوافي ج 78-87شرح ابن عقیل: صص 

9 

اگر اسمي به ياء اضافه شود، چه تغییراتي در آخر 
اي با الف آيد؟، هذيل چه معاملهآن بوجود مي

 كند؟مقصوره هنگام اضافه به ياء مي
 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 المضاف الى ياء المتكلم:
 آخر ما أضیف للیا اكسر إذا     لم يک معتال كرام وقذا

 أو يکُ كابنین وزيدين فذي     جمیعها الیا بعد فتحها احتذي
 وتدغم الیا فیه والواو وإن     ما قبل واوٍ ضُمَّ فاكسره يهن
 وألفا سلّم وفي المقصور عن     هذيل انقالبها ياءً حسن

 ؛169-180صص  3ج  ؛ نحو الوافي88-92شرح ابن عقیل: صص 

10 

-در چند موضع مصدر عمل فعل را انجام مي

هاي مختلف مصدر كه عمل فعل را دهد؟، حالت
دهد چگونه است؟، اسم مصدر چیست؟ انجام مي

كند؟، اضافه مصدر به معمولش و چگونه عمل مي
 چگونه است؟

 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 إعمال المصدر:
 مصدر ألحق في العمل     مضافا أو مجرّدا أو مع ألبفعله ال

 إن كان فعل مع أن أو ما يحلّ     محلّه والسم مصدر عمل
 وبعد جرّه الذي أضیف له     كمّل بنصبٍ أو برفع عمله

 وجُرَّ ما يتبع ما جرّ ومن     راعى في االتباع المحلّ فحسن
 ؛207-224صص  3؛ نحو الوافي ج 93-105شرح ابن عقیل: صص 

11 

اسم فاعل چند نوع است؟، چه موقع اسم فاعل 
كند؟، شروط عمل اسم فاعل بدون شرط عمل مي

 چیست؟
 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 إعمال اسم الفاعل:
 كفعله اسم فاعل في العمل     إن كان عن مضیّه بمعزل

 أو مسنداوولي استفهاما أو حرف ندا     أو نفیا او جاصفة 
 وقد يكون نعت محذوف عُرِف     فیستحق العمل الذي وصف

 وإن يكن صلة ففي المضي     وغیره إعماله قد ارتضي
 ؛238-250و  207-224صص  3؛ نحو الوافي ج 106-111شرح ابن عقیل: صص 

12 

كند؟، مثني و هاي مبالغه چگونه عمل ميصیغه
اسم كنند؟، اضافه جمع اسم فاعل چگونه عمل مي

فاعل به مفعولش چگونه است؟، حكم تابع 
 مضاف الیه اسم فاعل؟

 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 فعّالّ او مفعال او فعول     في كثرة عن فاعل بديل
 فیستحق ماله من عمل     وفي فعیل قلّ ذا وفعل

 وما سوى المفرد مثله جعل     في الحكم والشروط حیثما عمل
 بذي اإلعمال تلوا واخفض     وهو لنصب ما سواه مقتضي وانصب

 واجرر أو انصب تابع الذي انخفض     كمبتغي جاهٍ وماال من نهض
 ؛257-262و  181-206صص  3؛ نحو الوافي ج 111-120شرح ابن عقیل: صص 
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13 

كند؟، اضافه اسم اسم مفعول چگونه عمل مي
 مفعول به مرفوعش چگونه است؟

 هاي گذشته؟ابیات الفیة و درس تمرينِ اعرابِ

 وكلّ ما قُرّر السم فاعل     يُعطى اسم مفعول بال تفاضل
 فهو كفعل صیغ للمفعول في     معناه كالمعطى كفافاً يكتفي

 وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع     معنىً كمحمود المقاصد الورع
 ؛271-280صص  3؛ نحو الوافي ج 121-122شرح ابن عقیل: صص 

14 

مصدر الزم از ثالثي مكسور العین چگونه است؟، 
مصدر ثالثي مفتوح العین چطور؟، مصدر ثالثي 

 مضموم العین چگونه است؟
 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 أبنیة المصادر:
 فعل قیاس مصدر المعدّى     من ذي ثالثةٍ كردّ ردّا

 وفعل الالزم بابه فعل     كفرح وكجوىً وكشلل
 وفعل الالزم مثل قعدا     له فعولّ باطرّادٍ كغدا

 ما لم يكن مستوجبا فعاال     أو فعالناً فادر أو فعاال
 فأولّ لذي امتناع كأبى     والثان للذي اقتضى تقلّبا

 للدّا فعال أو لصوت وشمل     سیرا وصوتا الفعیل كصهل
 فعولة فعالة لفعال     كسهل األمرُ وزيد جزال

 محالفا لما مضى     قبابه النقل كسخطٍ ورضيوما أتى 
 ؛181-206صص  3؛ نحو الوافي ج 123-126شرح ابن عقیل: صص 
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مصدر غیر ثالثي قیاسي است يا غیر قیاسي؟، 
 اوزان مصادر غیر ثالثي كدامند؟

 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 وغیر ذي ثالثة مقیس     مصدره كقدّس التقديس
 وزكّه تزكیة وأجمال     إجمال من تجمّال تجماّل
 واستعذ استعاذة ثمّ أقم     إقامة وغالبا ذا التا التزم

 ومايلي اآلخر مد وافتحا     مع كسر تلو الثان مما افتتحا
 بهمز وصل كاصطفى وضمّ ما     يربع في أمثال قد تلملما

 الفعالل او فعللة لفعلال     واجعل مقیسا ثانیا ال أوّ
 ؛181-206صص  3؛ نحو الوافي ج 126-130شرح ابن عقیل: صص 
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اسم مرّة چه تعريفي دارد؟، اسم هیئت چیست؟، 
 اوزان اسم مرة و اسم هیئت كدامند؟

 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 لفاعل الفعال والمفاعله     وغیر ما مرّ السّماع عادلة
 وفعلة لهیئة كجلسهوفعلة ّ لمرّة كجلسه     

 في غیر ذي الثالث بالتا المرّه     وشذّ فیه هیئة كالخمرة
 ؛181-206صص  3؛ نحو الوافي ج 131-133شرح ابن عقیل: صص 
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اسم فاعل ثالثي بر چه وزني است؟، اسم فاعل از 
فعل مضموم العین و مكسور العین چگونه ساخته 

 شود؟مي
 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 أبنیة أسماء الفاعلین والمفعولین والصفات المشبّهة بها:
 كفاعل صغ اسم فاعل إذا     من ذي ثالثة يكون كغذا

 وهو قلیل في فعلت وفعل     غیر معدّى بل قیاسه فعل
 وأفعل فعالن نحو أشر     ونحو صديان ونحو األجهر

 والفعل جملوفعل اولى وفعیل بفعل     كالضّخم والجمیل 
 وأفعل فیه قلیل وفعل     وبسوى الفاعل قد يغنى فعل

 ؛281-317صص  3؛ نحو الوافي ج 134-136شرح ابن عقیل: صص 
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شود؟ اسم اسم فاعل غیر ثالثي چگونه ساخته مي
هايي به جاي اسم مفعول چطور؟، چه صیغه

 تواند بكار رود؟مفعول مي
 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 وزنة المضارع اسم فاعل     من غیر ذي الثالث كالمواصل
 مع كسر متلوّ األخیر مطلقا     وضمّ میم زائدٍ قد سبقا

 وإن فتحت منه ما كان انكسر     صار اسم مفعول كمثل المنتظر
 وفي اسم مفعول الثالثيّ اطّرد     زنة مفعول كآتٍ من قصد

 نحو فتاة أو فتى كحیلوناب نقال عنه ذو فعیل     
 ؛281-317صص  3؛ نحو الوافي ج 136-139شرح ابن عقیل: صص 
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عالمت صفت مشبهه چیست؟، شرط اشتقاق 
صفت مشبهه از فعل الزم؟، آيا معمول صفت 

تواند مقدم شود؟، وجوه اعرابي معمول مشبهه مي
 صفت مشبهه چیست؟

 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 فة المشبّهة باسم الفاعل:الصّ
 . صِفَةٌ اسْتُحْسِنَ جَرُّ فَاعِلِ   مَعْنًى بِهَا الْمُشْبِهَةُ اسْمَ الفَاعِل467ِ

 وصوغها من الزم لحاضر     كطاهر القلب جمیل الظاهر
 وعمل اسم فاعل المعدّى     لها على الحدّ الذي قد حدّا

 وجبوسبق ما تعمل فیه مجتنب     وكونه ذا سببیّة 
 فارفع بها وانصب وجرّ مع أل     ودون أل مصحوب أل وما اتصل

 بها مضافاً أو مجرّداً وال     تجرر بها مع أل سماً من أل خال
 . وَمِنْ إِضَافَةٍ لِتَالِیهَا وَمَا   لَمْ يَخْلُ فَهْوَ بِالْجَوَازِ وُسِمَا473

 ؛281-317صص  3؛ نحو الوافي ج 140-146شرح ابن عقیل: صص 
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شود چه تعريف نسبت؟، وقتي اسمي منسوب مي
در بیت ابن مالک « الْكُرْسِيِّ»احكامي دارد؟، كلمه 

منسوب است يا غیر منسوب؟ چرا؟، كلماتي كه 
شوند؟ آخر آنها الف است چگونه منسوب مي

 كلمات آخر الیاء چطور؟
 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 النّسَب:
 كَیَا الْكُرْسِيِّ زَادُوا لِلنَّسَبْ     وَكُلُّ مَا تَلِیهِ كَسْرُهُ وَجَبْ. يَاءً 856
 . ومثله ممّا حواهُ احذف وتا     تأنیثٍ أو مدَّته ال تثبتا857

 وإن تكن تربَعُ ذا ثانٍ سكن     فقلبُها واواً وحذفها حسن
 لشبهها الملحق واألصليِّ ما     لها ولألصليِّ قلبّ يُعتمى

 لِف الجائز أربعا أزل     كذاک يا المنقوص خامساً عُزلواأل
 والحذف في الیا رابعاً أحقُّ من     قلبٍ وحتمّ قلبُ ثالثٍ يَعِنّ

 ؛657-664صص  4؛ نحو الوافي ج 490-493شرح ابن عقیل: صص 
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كلماتي كه آخرشان ياء مششد است چگونه 
هاي مثني و جمع چگونه شوند؟، اسممنسوب مي

 شوند؟مي منسوب
 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 وأول ذا القلب انفتاحاً وفعِل     وفعل عینهما افتح وفِعِل
 وقیل في المرميِّ مرمويُّ     واختیر في استعمالهم مرميُّ

 ونحو حيٍّ فتحُ ثانِیه يجب     واردده واواً إن يكن عنه قلِب
 ثلُ ذا في جمع تصحیح وجبوعلم التثنیة احذِف للنسب     وم

 وثالثّ من نحو طیِّبٍ حُذِف     وشذَّ طائيُّ مقوالً باأللف
 وفعليُّ في فعیلة التزم     وفعليّّّ في فعیلةٍ حُتِم

 وألحقوا مُعَلَّ المٍ عريا     من المثالین بما التا أولیا
 ؛662-674صص  4؛ نحو الوافي ج 493-498شرح ابن عقیل: صص 
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منسوب كردن كلماتي كه بر وزن فعیلة احكام 
هستند؟، احكام منسوب كردن كلمات ممدود؟، 

شوند؟، اگر ها چگونه منسوب ميانواع مركب
-اي محذوف الالم باشد چگونه منسوب ميكلمه

 شود؟
 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 وتمَّموا ما كان كالطويله     وهكذا ما كان كالجلیله
 ذي مدٍّ ينال في النسب     ما كان في تثنیةٍ له انتسب وهمز

 وانسُب لصدر جملةٍ وصدر     ما رُكِّب مزجاً ولثانٍ تمَّما
 إضافةً مبدوءةً بابنٍ أو اب     أو ماله التعريف بالثاني وَجَب

 فیما سوى هذا انسُبن لألوّل     ما لم يُخف لبسّ كعبدِ األشهل
 حُذِف     جوازاً ان لم يکُ ردُّ ألفواجبر بردِّ الالم ما منه 

 في جمعي التصحیح أو في التثنیه     وحقُّ مجبورٍ بها ذي بتوفیه
 ؛673-679صص  4؛ نحو الوافي ج 499-502شرح ابن عقیل: صص 
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روش منسوب كردن كلمات دو حرفي؟، كلمات 
شوند؟ اسامي محذوف الفاء چگونه منسوب مي

براي منسوب شدن جمع چطور؟، چه نوع كلماتي 
 مستغني از ياء مشدد هستند؟

 هاي گذشته؟تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس

 . وَبِأَخٍ أُخْتَاً وَبِابْنٍ بِنْتَا     أَلْحِقْ وَيُونُسُ أَبَى حَذْفَ التَّا876
 وضاعفِ الثاني من ثنائي     ثانیه ذولینٍ كال والئي

  وفتحُ عینیه التزموإن يكن كشِیَةٍ ما الفا عدم     فجبرُهُ
 والواحد اذكر ناسباً للجمع     إن لم يشابه واحداً بالوضع

 . ومع فاعلٍ وفعّالٍ فعِل     في نسبٍ أغنى عن الیا فقبِل880
 . وَغَیْرُ مَا أَسْلَفْتُهُ مُقَرَّرَا   عَلَى الَّذِيْ يُنْقَلُ مِنْهُ اقْتُصِرَا881

 ؛686-679صص  4الوافي ج ؛ نحو 502-507شرح ابن عقیل: صص 
 


