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، از ابتداي باب النّداء تا انتهاي باب ما ال ينصرفنحو: اين ماده به بررسي قواعد نحوي و صرفي بر اساس كتاب الفیه ابن مالک )

( مي پردازد و به منظور مسلط شدن طالب بر قواعد از ابتداي باب التصريف تا انتهاي باب فصل في زيادة همزة الوصل و صرف:
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 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  .1

 فهم نمايند.
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 سرفصل های ماده:

جلسات 

 هفتگی
 مقرر تدریس موضوعات

چرا ابن مالک باب ندا را در قسمت 
منصوبات ذكر نکرد؟، حروف ندا و مواضع 

توان حرف استعمال هر كدام؟، چه موقع مي
ندا را حذف كرد؟، اعراب مناداي مفرد 

 معرفه؟

 النّداء:
 . وَلِلْمُنَادَى النَّاءِ أَوْ كَالنَّاءِ يَا   وَأَيْ وَآ كَذَا أَيَا ثُمَّ هَیَا573
 بْسِ اجْتُنِبْ. وَالهَمْزُ لِلدَّانِي وَ وَا لِمَنْ نُدِبْ   أَوْ يَا وَغَیْرُ وَا لَدَى الل574َّ

 وغیر مندوبٍ ومضمرٍ وما   جامستغاثاً قد يعرّى فاعلما
 وذاک في اسم الجنس والمشارله   قلّ ومن يمنعه فانصر عاذله

وابن المعرّف المنادى المفردا   على الذي في رفعه قد عهدا
 ؛1-25صص  4؛ نحو الوافي ج 255-258شرح ابن عقیل: صص 

مناداب علم موصوف به انواع منادا؟، حکم 
 هايي از اعراب شاذ منادا در ابیات؟ابن؟، مثال

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 وانو انضمام ما بنوا قبل النّدا   ولیجرى مجرى ذي بناءٍ جدّدا
 والمفرد المنکور والمضافا   وشبهه انصب عادماً خالفا

 سعیدٍ ال تهنونحو زيدٍ ضمّ وافتحنّ من   نحو أزيد بن 
 والضمّ إن لم يل االبن علما   أو يل االبن علم قد حتما

 واضمم أو انصب ما اضطراراً نوّنا   مما له استحقاق ضمٍّ بیّنا
 وباضطرارٍ خصّ جمع يا وأل   إال مع اهلل ومحکيّ الجُمل

 واألكثر اللهمّ بالتعويض   وشذّ يا اللهمّ في قريض
 ؛25-38صص  4؛ نحو الوافي ج 259-265شرح ابن عقیل: صص 

تواند جمع چه موقع حرف ندا با ال مي
 شود؟، احکام تابع منادا؟

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 فصل:
 تابع ذي الضمِّ المضاف دون أل   ألزمه نصباً كأزيد ذا الحیل

 نسقاً وبدالوما سواه ارفع أو انصب واجعال   كمستقلٍّ 
 وإن يکن مصحوب أل ما نسقا   ففیه وجهان ورفع ينتقى

 وأيها مصحوب ال بعد صفه   يلزم بالرّفع لدى ذي المعرفة
 رأيُّ هذا أيها الذي ورد   ووصف أي بسوى هذا يُردّ

 وذو إشارةٍ كأيٍّ في الصفه   إن كان تركها يفیت المعرفه
 وافتح اوّال تصب في نحو سعد سعد األوس ينتصب   ثانٍ وضمَّ

 ؛39-56صص  4؛ نحو الوافي ج 266-273شرح ابن عقیل: صص 
 
 

هايي احکام مناداي مضاف به ياء متکلم؟، اسم
 شوند؟كه دائما منادا واقع مي

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 المنادى المضاف الى ياء المتکلّم:
 عبد عبدا عبدياواجعل منادىً صحّ إن يُضف لیا  كعبدِ عبدي 

 وفتحّ او كسرّ وحذف الیا استمر  في يا ابن أمِّ يا ابن عمّ ال مفر
 وفي النّدا أبتِ أمّتِ عرض  واكسر أوافتح ومن الیا التا عوض

 أسماء الزمت النداء:
 وفل بعض ما يخصّ بالندا   لؤمان نومان كذا واطّردا

 في سبّ االنثى وزن يا خباث   واألمر هکذا من الثالثي
 وشاع في سبّ الذكور فعل  وال تقس وجرّ في الشعر فل

 ؛67-74و  57-66صص  4؛ نحو الوافي ج 274-279شرح ابن عقیل: صص 
-تعريف استغاثه؟، مستغاث چه حركتي مي

گیرد؟، مستغاث له چطور؟، در صورتي كه 
الم مستغاث حذف شود چه چیزي بدل آن 

وَالَمُ مَا اسْتُغِیثَ »آيد؟، الف  در بیتِ مي
چه نقش اعرابي دارد؟، تعريف « عَاقَبَتْ أَلِفْ

ندبه؟، چه چیزهايي جايز است ندب شود و 
 چه چیزهايي جايز نیست؟، 

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 االستغاثة:
 ىإذا استغیث اسمّ منادىً خُفضا   بالالم مفتوحاً كیا للمرتض

 وافتح مع المعطوف إن كرّرت يا   وفي سوى ذلک بالکسر ائتیا
 وَالَمُ مَا اسْتُغِیثَ عَاقَبَتْ أَلِفْ   وَمِثْلُهُ اسْمٌ ذُو تَعَجُّبٍ أُلِفْ

 النّدبة:
 ما للمنادى اجعل لمندوبٍ وما   نُکّر لم يندب وال ما أبهما
 ويندب الموصول بالذي اشتهر   كبئر زمزمٍ يلي وا من حفر

 ؛87-93و  76-86صص  4؛ نحو الوافي ج 280-282شرح ابن عقیل: صص 
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الحاق الف به آخر مندوب چه احکامي دارد؟،  
شود؟، آيا در باب ندبه چه موقع هاء اضافه مي

 شود؟هنگام وصل هاء الحاق مي
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 مثلها حُذف ومنتهى المندوب صله باأللف   متلوّها إن كان
 كذاک تنوين الذي به كمل   من صلةٍ أو غیرها نلت األمل

 والشکل حتماً أوله مجانساً   إن يکن الفتح بِوَهمٍ البسا
 وواقفاً زد هاء سکتٍ إن تُرِد   وإن تشأ فالمدّ والها ال تزد

 وقائل واعبديا واعبدا   من في النّدا الیا ذا سکونٍ أبدى
 ؛92-98صص  4؛ نحو الوافي ج 283-286شرح ابن عقیل: صص 

تعريف ترخیم؟، ترخیم چه چیزهايي جايز 
است؟، ترخیم چه چیزهايي جايز نیست؟، 

 شروط حذف آخر كلمه در ترخیم؟
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 الترخیم:
 ترخیماً احذف اخِرَ المنادى   كیا سعا فیمن دعا سعادا
 وجوّزنه مطلقا في كلّ ما   أنث بالها وبالذي قد رُخِّما

 بحذفها وفّره بعد واحظال   ترخیم ما من هذه الها قد خال
 إال الرباعيّ فما فوق العلم   دون إضافةٍ وإسنادٍ متمّ

 ومع اآلخر احذف الذي تال   إن ريد لیْناً ساكناً مکمّال
 هما فتح قفيأربعةً فصاعداً والخُلفُ في   واوٍ وياءٍ ب

 ؛99-104صص  4؛ نحو الوافي ج 287-291شرح ابن عقیل: صص 
ترخیم مركب چیست؟، ترخیم جمله 

 چیست؟، احکام ترخیم غیر منادا؟
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 والعجز احذف من مركّبٍ وقل   ترخیم حُملةٍ وذا عمرو نقل
 استعمل بما فیه أُلِفوإن نويت بعد حذف ما حُذف   فالباقي 

 واجعله إن لم تنو محذوفاً كما   لو كان باآلخر وضعاً تُمِّما
 فقل على األول في ثمود يا   ثمو ويا ثمي على الثاني بیا
 والتزم األوّل في كمُسمله   وجوّز الوجهین في كمَسلمه
 والضطرارٍ رخّموا دون ندا   ما للنّدا يصلح نحو أحمد

 ؛105-113صص  4؛ نحو الوافي ج 291-296شرح ابن عقیل: صص 
تعريف اختصاص؟، تشابه ندا با اختصاص در 
چه چیزهايي است؟، تفاوت ندا با اختصاص 
در چه چیزهايي است؟، مخصوص چه 

گیرد؟، علت نصب معاشر در اعرابي مي
« نَحْنُ مَعَاشِرَ األَنْبِیَاءِ ال نُورَثُ»حديثِ: 

تعريف تحذير؟، انواع تحذير و چیست؟، 
حکم هر كدام؟، حکم تحذير متکلم و تحذير 
غائب؟، معناي اغراء و حکم آن؟، اعرابِ 

 ؟«الصالة جامعة»
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 الختصاص:
 االختصاصّ كنداءٍ دون يا  كأيها الفتى بإثر ارجونیا

 العُرْبَ أسخى مَن بذلوقد يُرى ذا دون أيٍّ تلو أل  كمثل نحن 
 التحذير واألغراء:

 إيّاک والشّرّ ونحوه نصب   محذّر بما استتاره وجب
 ودون عطف ذا أليّا انسب وما   سواه ستر فعله لن يلزما
 إال مع العطف أو التکرار   كالضّیغم الضیغم يا ذا السّاري
 وشذّ إيّاي وإيّاه أشذّ   وعن سبیل القصد من قاس انتبذ

 وكمُحذرٍ بال إيّا اجعال   مغرىً به كُلِّ ما قد فُصِّال
 ؛122-135و  114-121صص  4؛ نحو الوافي ج 297-301شرح ابن عقیل: صص 

اسم فعل به چه معناست؟، انواع اسماء 
گیرند؟، افعال؟، آيا اسماء افعال معمول مي

 اسماء افعال معرفه و نکره كدامند؟
 اعراب ابیات ألفیةتمرينِ اعراب همراه با 

 أسماء األفعال واألصوات:
 ما ناب عن فعلٍ كشتّان وصه   هو اسم فعلٍ وكذا أوّه ومَه

 وما بمعنى افعل كآمین كثر   وغیرُهُ كوي وهیهات نزر
 والفعل من أسمائه علیکما   وهکذا دونک مع إلیکما

 كذا رويد بله ناصبین   ويعمالن الخفض مصدرين
 عمل   لها وأخّر مالذي فیه العمل وما لما تنوب عنه عن

 واحکم بتنکیر الذي ينوّن   منها وتعربف سواه بیّن
 وما به خوطب ما ال يعقل   من مُشبِهِ اسم الفعل صوتا يجعل

 كذا الذي أجدى حکايةً كقب   والزم بنا النّوعین فهو قد وجب
 ؛156-160و  136-154صص  4؛ نحو الوافي ج 302-307شرح ابن عقیل: صص 

شوند؟، حکم چه نوع افعالي با نون مؤكَّد مي
 افعال مؤكد؟، 

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 نونا التوكید:
 للفعل توكیدّ بنونین هما   كنوني اذهبنّ واقصدنهما
 يؤكّدان افعل ويفعل آتیا   ذا طلبٍ أو شرطاً أمّا تالیا

 ما ولم وبعد الأو مثبتاً في قسمٍ مستقبال   وقلّ بعد 
 وغیر إمّا من طوالب الجزا   وآخر المؤكّد افتح كابرزا

 ؛161-171صص  4؛ نحو الوافي ج 308-312شرح ابن عقیل: صص 
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حکم اتصال فعل صحیح و معتل به نون  
تأكید؟، الف فارقه چه نوع الفي است؟، چه 

شود؟، مرجع دو موقع نون خفیفه حذف مي
فَاجْعَلْهُ مِنْهُ رَافِعَاً غَیْرَ »ضمیر هاء در بیتِ: 

 كدامند؟« الْیَا...
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 وَاشْکُلْهُ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَیْنٍ بِمَا  جَانَسَ مِنْ تَحَرُّکٍ قَدْ عُلِمَا
 فْوالْمُضْمَرَ احْذِفَنَّهُ إِالَّ األَلِفْ   وَإِنْ يَکُنْ فِي آخِرِ الْفِعْلِ أَلِ

 فَاجْعَلْهُ مِنْهُ رَافِعَاً غَیْرَ الْیَا   وَالْوَاوِ يَاءً كَاسْعَیَنَّ سَعْیَا
 وَاحْذِفْهُ مِنْ رَافِعِ هَاتَیْنِ وَفِي   وَاوٍ وَيَا شَکْلٌ مُجَانِسٌ قُفِي

 نَحْوُ اخْشَیِنْ يَا هِنْدُ بِالْکَسْرِ وَيَا   قَوْمُ اخْشَوُنْ وَاضْمُمْ وَقِسْ مُسَوِّيَا
 ولم تقع خفیفة بعد األلف   لکن شديدة وكسرها ألف

 وألِفاً زد قبلها مؤكّداً   فعالً الى نون اإلناث أسندا
 واحذف خفیفة ً لساكنٍ ردف   وبعد غیر فتحةٍ إذا تقف

 واردد إذا حذفتها في الوقف ما   من أجلها في الوصل كان عُدِما
 قفنْ قفاوأبدلنها بعد فتحٍ ألِفا   وقفاً كما تقول في 

 ؛172-190صص  4؛ نحو الوافي ج 312-319شرح ابن عقیل: صص 
منظور از صرف چیست؟، عالمت اسم 
منصرف؟، سبب منع اسم از صرف چیست؟، 

وَإِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ »اعراب آياتِ: 
« تَقْوِيمٍلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ »و « مِنْهَا
إِذَا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا »و 

 ؟«يَفْسَحِ اللَّهُ لَکُمْ
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 ما ال ينصرف:
 الصّرف تنوين أتى مبیّنا   معنىً به يکون االسم أمکنا

 فألف التأنیث مطلقاً منع   صرف الذي حواه كیفما وقع
 زائدا فعالن في وصف سلم   من أن يُرى بتاء تأنیثٍ خُتِمو

 ووصفّ أصليٌ ووزن أفعال   ممنوع تأنیثٍ بتا كأشهال
 وألغینّ عارض الوصفیّه   كأربعٍ وعارض اإلسمیه

 فاألدهم القید لکونه وُضِع   في األصل وصفاً انصرافه مُنِع
 وأجدل وأخیل وأفعى   مصروفة وقد ينلن المنعا

 ؛191-211صص  4؛ نحو الوافي ج 320-325عقیل: صص شرح ابن 
عدل به چه معناست؟، اسباب منع اسم از 

 صرف؟
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 ومنع عدلٍ مع وصفٍ معتبر   في لفظ مثنى وثالث وأخر
 ووزن مثنى وثالث كهما   من واحدٍ ألربعٍ فلیعلما

 المفاعیل بمن ٍ كافالوكن لجمعٍ مشبهٍ مفاعال   أو 
 ؛191-211صص  4؛ نحو الوافي ج 325-327شرح ابن عقیل: صص 

 اسباب منع اسم از صرف؟
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 وذا اعتاللٍ منه كالحواري   رفعاً وجرًّا أجرِه كساري
 ولسراويل بهذا الجمع   شبه اقتضى عموم المنع

 لحق   به فاالنصراف منعه يحقّوإن به سُمِّي أو بما 
 والعلم امنع صرفه مركّبا   تركیب مزج نحو معديکربا

 ؛212-215و  191-211صص  4؛ نحو الوافي ج 327-329شرح ابن عقیل: صص 
 اسباب منع اسم از صرف؟

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة
 كذاک حاوي زائدي فعالنا   كغطفان وكأصبهانا

 مؤنّثّ بهاءٍ مطلقا   وشرط منع العار كونه ارتقىكذا 
 فوق الثالث أو كجور أو سقر   أو زيدٍ اسم امرأةٍ ال اسم ذكر

 وجهان في العادم تذكیراً سبق   وعُجمةً كهند والمنعُ أحق
 ؛217-260صص  4؛ نحو الوافي ج 330-331شرح ابن عقیل: صص 

 يک از اسامياسباب منع اسم از صرف؟، كدام
يک از اسامي انبیاء منصرف هستند؟، كدام

 فرشتگان منصرف هستند؟
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 والعجميّ الوضع والتعريف مع   زيدٍ على الثالث صرفُه امتنع
 كذاک ذو وزنٍ يخصّ الفعال   أو غالبٍ كأحمدٍ ويعلى

 ينصرفوما يصیر علَماً من ذي ألِف   زيدت إللحاقٍ فلیس 
والعلم امنع صرفه إن عدال   كفعل التوكید أو كثعال والعدل والتعريف مانعاً سحر   إذا 

 به التعیین قصداً يُعتبر
 ؛217-260صص  4؛ نحو الوافي ج 332-336شرح ابن عقیل: صص 

 اسباب منع اسم از صرف؟
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 مؤنّثاً وهو نظیر جشما ابن على الکسر فعال علما  
 عند تمیم واصرفن ما نکّرا   من كلّ ما التعريف فیه أثّرا

 وما يکون منه منقوصاً ففي   إعرابه نهج جوارٍ يقتفي
 . وَالِضْطِرَارٍ أَوْ تَنَاسُبٍ صُرِفْ   ذُو المَنْعِ وَالمَصْرُوفُ قَدْ الَ يَنْصَرِف675ْ

 ؛217-260صص  4؛ نحو الوافي ج 336-340شرح ابن عقیل: صص 
 التصريف:معناي تصريف؟، تصريف در چه نوع كلماتي 
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شود؟، دو نوع اسم از نظر تعداد داخل نمي 
 حروف كدامند؟، اوزان اسم ثالثي؟

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 وَما سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِي  . حَرْفٌ وَشِبْهُهُ مِنَ الصَّرْف بَرِي 916
 ولیس أدنى من ثالثيٍ يُرى   قابلَ تصريفٍ سوى ما غیرا

 ومنتهى اسمٍ خمسّ أن تجرَّدا   وإن يُزد فیه فما سبعا عدا
 وغیر اخر الثالثي افتح وضُمّ   واكسِر وزد تسکین ثانیه تعُمّ
 وفعل أهمُلَ والعکسُ يقلّ   لقصدهم تخصیص فعلٍ بفعل

 ؛687-690صص  4؛ نحو الوافي ج 529-532شرح ابن عقیل: صص 
 اوزان اسم رباعي و خماسي؟، 

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة
 وافتح وضُم واكسر الثاني من   فعل ثالثيٍّ وزد نحو ضْمِن

 ومنتهاهُ أربع إن جُرّدا   وإن يُزد فیه فما ستاً عُدا
 فعلل   وفعلل وفِعلل وفُعللالسمٍ مُجرَّدٍ رُباعٍ 

 ومع فعلٍّ فُعللّ وإن   عال فمع فعلّلٍ حوى فعلال
 كذا فُعّلل وفِعلل وما   غاير للزّيد أو النقص انتمى

 ؛690-692صص  4؛ نحو الوافي ج 532-536شرح ابن عقیل: صص 
 ضابط حرف اصلي و حرف زائد؟

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة
 إن يلزم فأصل والذي   ال يلزمُ الزائدُ مثل تا احتُذِى والحرفُ

 بضمن فعل قابل األصول في   وزن وزائد بلفظه اكتفي
 وضاعف الالم إذا أصل بقى   كراء جعفر وقاف فستق

 وإن يک الزائدُ ضِعف أصل   فاجعل في الوزن ما لألصل
 ؛691-692صص  4؛ نحو الوافي ج 536-538شرح ابن عقیل: صص 

مواضع زيادت الف در اوزان؟، مواضع زيادت 
 واو و ياء؟، مواضع زيادت همزه و میم؟

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 واحکم بتأصیل حروف سمسم   ونحوه والخلف في كلملم
 فبألِف أكثر من أصلین   صاحَبَ زائد بغیر مین

 عاوالیا كذا والواو إن لم يقعا   كما هما في يؤيؤٍ وعو
 وهکذا همزّ ومیمِّ سبقا   ثالثةً تأصیلها تحقّقا

 كذاک همز اخرّ بعد ألِف   أكثر من حرفین لفظها ردِف
 ؛692-694صص  4؛ نحو الوافي ج 538-542شرح ابن عقیل: صص 

مواضع زيادت نون؟، مواضع زيادت تاء و 
 هاء؟

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 كالهمز وفي   نحو غَضَنفرٍ أصالةً كُفيوالنون في اآلخِر 
 والتاء في التأنیث والمضارعه   ونحو االستفعال والمطاوعه

 والهاء وقفاً كلمه ولم نره   والالم في اإلشارة المُشتهره
 وامنع زيادةً بال قیدٍ ثبت   إن لم تبیّن حجّة كحِظلت

 ؛692-694صص  4؛ نحو الوافي ج 542-544شرح ابن عقیل: صص 
مواضع همزه وصل قیاسي؟، مواضع همزه 

 وصل سماعي؟
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 فصل في زيادة همزة الوصل:
 للوصل همز سابق ال يثبُتُ   إال إذا ابتُدِىَ به كاستثبتوا

 وهو لفعلٍ ماضٍ احتوى على   أكثر من أربعةٍ نحو انجلى
 الثالثي كاخشَ وامض وانفذاواألمر والمصدر منه وكذا   أمرُ 

 . وَفِي اسْمٍ اسْتٍ ابْنٍ ابْنُمٍ سُمِعْ   وَاثْنَیْن وَامْرِىءٍ وَتَأْنِیثٍ تَبِعْ 942
 . وايْمُنُ همزُ أل كذا ويُبدلُ   مَدّاً فِي االِستِفْهَامِ أَوْ يُسَهَّل943ُ

 صص ؛ 4؛ نحو الوافي ج 545-547شرح ابن عقیل: صص 
 


