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بوستان اول
تعاریف و انواع اعراب



تعریف مفاهیم اصلی علم نحو

النحو

علم بقوانین ألفاظ العرب من حیث
اإلعراب 

و البناء
قال، و فائدته حفظ اللسان عن الخطأ فی الم

و موضوعه
الكلمة 

و الكالم

الكلمة

{ویژگی ها{

لفظ

موضوع

مفرد

{انواع}

و هی اسم

و فعل

و حرف
الكالم

لفظ

مفید باإلسناد

و ال یأتی إلّا فی
اسمین

أو فعل و اسم



تعریف مفاهیم اصلی علم نحو

کلمه
االسم

کلمة 

معناها
مستقلّ

الثةغیر مقترن بأحد األزمنة الث

و یختصّ ب

الجرّ 

و النداء

و الالم 

و التنوین

و التثنیة

.و الجمع

الفعل

کلمة

معناها
مستقلّ

مقترن بأحدها

و یختصّ ب

قد

و لم

و تاء التأنیث

.و نون التأکید

الحرف

کلمة

معناها
غیر مستقلّ

و ال مقترن بأحدها

.ء من خواصّ أخویهو یعرف بعدم قبول شی



تقسیم بندی اسم و تعریف انواع آن

االسم
تقسیم معنایی

. إن وضع لذات، فاسم عين، كزيد

. فاسم معنى، كضرب: أو لحدث

.أو لمنسوب إليه حدث فمشتق، كضارب

(ریتقسيم تعريف و تنکي)أيضا 
ء بعينه، فمعرفة إن وضع لشي

كزيد

و الرجل

و ذا

و الّذی

و هو

و المضاف إلى أحدها معنى

و المعرّف بالنداء، 

.و إلّا فنکرة

(يتقسيم تذكير و تانيث)أيضا 
ؤنّثإن وجد فيه عالمة التأنيث، و لو تقديرا، كناقة و نار، فم

و إلّا فمذكّر

و المؤنّث
إن كان له فرج فحقيقيّ

و إلّا فلفظيّ



آنواع بنای انتعریف فعل و تقسیم بندی 

الفعل 
تقسيم زماني

عو يختصّ بلحوق إحدى التاءات األربإن اقترن بزمان سابق وضعا فماض

و يختصّ ب .أو بزمان مستقبل أو حال وضعا فمضارع

السين، 

و سوف، 

و لم، 

و إحدى زوائد أنيت،  .  أو بالحال فقط وضعا، فأمر
و يعرف بفهم األمر منه

مع قبوله نوني التأكيد

اعراب و بنای افعال

الماضي
مبني على الفتح

إلّا
إذا كان آخره ألفا

أو اتّصل به
ضمير رفع متحرّك

أو واو

و المضارع

إن اتّصل به
وننون اناث كيضربن، بني على السک

لى الفتحأو نون التأكيد مباشرة كيضربنّ، فع

و إلّا فمرفوع إن تجرّد عن ناصب و جازم، 

و إلّا
فمنصوب

.أو مجزوم

.يبني على ما يجزم به مضارعهو فعل األمر



تعریف اعراب و بنا و انواع آنها

ب و بنا
اعرا

االعراب 

لمة أثر يجلبه العامل في آخر الک
لفظا 

.اأو تقدير

و أنواعه

رفع

و نصب

و جرّ

و جزم، 
]محل ظهور[

يوجدان في االسم و الفعل،: فاألوّالن

ميختصّ باالس: و الثالث

.علبالف: و الرابع

و البناء

.عاملكيفيّة في آخر الکلمة، ال يجلبها

و أنواعه

ضمّ

و كسر

و فتح

و سکون،

}محل ظهور{

:يوجدان في االسم و الحرف، نحو: فاألوّالن

حيث

و أمس

و منذ

و الم الجرّ

:و األخيران يوجدان في الکلم الثالث نحو

أين

و قام

و سوف

و كم

و قم

.و هل



انواع عالمتهای اعراب رفع

عالئم الرفع أربع
فالضمّة

فی االسم المفرد

و الجمع المكسّر

و الجمع المؤنّث السالم

و المضارع

األلفو 

فی المثنّى
و هو ما دلّ على اثنین

و أغنى عن متعاطفین

و ملحقاته و هی
مرکال، و کلتا مضافین إلى مض

.و اثنان و فرعاه

الواوو 

لمفی الجمع المذکّر السا

:و ملحقاته، و هی
اولوا

و عشرون و بابه

و األسماء الستة

:و هی

أبوه
و أخوه

و حموها

و فوه

و هنوه

و ذو مال (شرایط)

مفردة

مكبّرة

.مضافة إلى غیر الیاء

فی المضارعالنونو 

عالمتّصل به ضمیر رف

ل

مثنّى

أو جمع

أو مخاطبة

:نحو

یفعالن

و تفعالن

و یفعلون

و تفعلون

.و تفعلین



انواع عالمتهای اعراب نصب

ب
عالئم النص

س 
خم

فیفالفتحة

االسم المفرد 

و الجمع المكسّر 

.و المضارع .فی األسماء الستّةاأللفو 

الياءو 

فی المثنّى

و الجمع

.و ملحقاتهما

.فی الجمع المؤنّث السالمالکسرةو 

.فی األفعال الخمسةحذف النونو 



انواع عالمتهای اعراب جر و جزم

ث
عالئم الجرّ ثال

فی: فالکسرة

االسم المفرد

و الجمع المكسّر
المنصرفین

.و الجمع المؤنّث السالم

فی : الياءو 

األسماء الستّة

و المثنّى

.و الجمع .غیر المنصرففی: الفتحةو 

و عالمتا الجزم
:

فی المضارع صحیحافالسكون

و الحذف
فیه معتّال

.و فی األفعال الخمسة



انواع موارد اعراب تقدیری

ب فی خمسة مواضع
یقدّر اإلعرا

کما هو المشهور
فی : فمطلقا.

االسم المقصور، کموسى 

.و المضاف إلى الیاء، کغالمی

.بانّو المضارع المتّصل به نون التأکید غیر مباشرة کیضر .المنقوص، کقاضفی : و رفعا و جرّا

.المضارع المعتلّ باأللف، کیحیىفی : و رفعا و نصبا

فی : و رفعا
یدعو و یرمی: المضارع المعتلّ بالواو و الیاء، ك

.یّو الجمع المذکّر السالم المضاف إلى یاء المتكلّم کمسلم


