
 فصل پنجم: توابع

اصلی: بنابر نقش و جایگاهی که در جمله دارند نقش میپذیرند.به یک اعتبار بر دوقسم است:              « اعراب»  

میکند. تبعی:اعراب کلماتی است که ازاعراب کلمات پیشین تبعیت                                                                               

: تابعی ای است که برخی ویژگی ها وحاالت متبوع خود را بیان میکند.اقسام توابع:                   صفت)نعت(  

: تأکید، لفظی است که موجب تثبیت و تقریر متبوع میگردد.تأکید                                   

بََدل: تابعی است که جانشین کلمه پیش از خود میشود و مقصود اصلی حکم جلمه است.                                  

تابعی جامد است که برای روشن کردن حقیقت متبوع خود می آید و از متبوعش مشهور تراست.عطف بیان:                                   

عطف نََسق: عطفی است که بین تابع و متبوع بوسیله حرف عطف ارتباط برقرار میشود.                                  

 

 صفت باید در چهارمورد از موارد دهگانه زیر ازمتبوعش تبعیت کند:

رفع، نصب، جّر                              مفرد، مثنی، جمع     

مذکر، مؤنث                                  معرفه، نکره     

 فایدۀ صفت:

 صفت یا بعد از:

 معرفه می آید که فایده آن توضیح موصوف است.

 نکره می آید که فایدۀ آن تخصیص موصوف است.

 انواع صفت:

مفرد:               مشتق: جاء رجٌل عالمٌ                                      

جامد: جاء رجٌل أسدٌ                                                           

جمله:               فعلیه: جاء رجٌل یَضَحک                                       

جاء رجٌل أب وه  عادلٌ انواع صفت:                                          اسمیّه:   

شبه جمله:              جار و مجرور: جاء رجٌل َعلَی الفََرس                                 

ظرف: َرأیت  رجالً فوَق الکرسیّ                                                         

 

 نعت سببی:

)نعت(: صفت  

 

است یقیحق اینعت بر دوگونه است:                

   یسبب ای                                                                                       
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 بر صفتی از صفات اسم متعلق به منعوتش داللت دارد. سببی:بر صفتی از صفات منعوتش داللت دارد.  حقیقی:

 الجمالت بعد النکرات، اوصاٌف   الجمالت بعد المعارف احوالٌ  قاعده:

               

د و متبوع را مؤَکد می نامند.  تابع را مؤک 

 اقسام تأکید:

 معنوی_2_ لفظی  1تاکید بر دوگونه است: 

 تاکید لفظی تکرار شدن لفظ متبوع یا مترادف آن است:              در اسم: والسابقون السابقون

 در فعل: جاَء جاَء الحق               تأکید لفظی با مترادف خود هم بالمانع است:             

 در حرف: إّن إّن االسالَم دین  الحّق               فاَزانتََصَر الجیش                                             

 در جمله: َظَهَر الحقُّ َظَهَر الحقُّ                                                                             

تأکید معنوی، تاکید بوسیله الفاظ خاصی است که به آنها تأکید معنوی میگویند. بعد از اسم موَکد می آیند و غالباً به ضمیر 

 میگردند.                                           برای مفرد: نَفس و َعین آن اضافه

لتا ال و ک   تأکید معنوی برای مفرد و مثنی و جمع میباشد:           برای مثنی: ک 

ة                                                                  برای جمع: ک ّل، َجمیع و عامَّ

 عامة حتماً باید به ضمیری اضافه شوند که مطابق مؤَکد گردند.سه کلمه کّل، جمیع و 

 

 بدل و مبدٌل منه تنها در اعراب ازیکدیگر تبعیت میکنند، اما در بقیه موارد هم جایز است.

 :اقسام بدل

وکَ : بجای تمام مبدٌل منه است: بدل بر چهار قسم است:              بدل  کّل از کلّ   جاَء سعیٌد أخ 

 بدل جزء از کّل: جزئی از مبدٌل منه میباشد: ا نَکَسَر علیٌّ َرأس ه                                          

 بدل اشتمال: بیان کننده یکی از متعلقات مبدٌل منه است و مبدٌل منه نسبت به آن شمول دارد.                                        

 بدل تفصیل:بدلی برای تفصیل وتوضیح کلمه مجمل ومختصرقبل: العلم علمان:مطبوعٌ ومسموعٌ                                       

 بدل غلط: رأیت  علیّاً سعیداً               بدل مباین: بر دو قسم است:                                       

 بدل بداء: ظهورصواب بعد ازمخفی بودنش)برای مبالغه(:                                                                                  

 َحبیبی قََمٌر َشمسٌ                                                                                   

 

 تأکید:

 

 بدل:
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 .در اعراب و جنس و عدد و تعریف، تنکیر مطابقت میکنداست: « صفت»عطف بیان: عطف بیان ازنظرمطابقت با متبوعش مانند حکم

 فایده عطف بیان:

 یا بعد از؛

 معرفه می آید که فایدۀ آن توضیح متبوعش است.

 نکره می آید که فایدۀ آن تخصیص متبوعش است.

 و تابع را بجای آن بیاوریم با بدل کل از کل تفاوتی نخواهد داشت.*: چنانچه بتوانیم متبوع را حذف کرده 

 

 

 )عطف به حروف( هم میگویند. حروف عطفی که بین تابع و متبوع ارتباط برقرار میکند نه عدد است. عطف نََسقبه 

نواو_ فاء_ ث مَّ_ َحتّی_ أَو_   أَم_ بَل_ ال_ لک 

 نارواست. ضمیر مستترو  مرفوعضمیر متصل  بر اسم*: عطف کردن 

مگر اینکه بعد از ضمیر متصل، یک ضمیر برای فاصله انداختن بیاید، که آن ضمیر منفصل با همان اعراب و با همان صیغه 

 باشد تا عطف نیکو شود: ضربت  و علٌی )قبیح است.( ضربت  أنا و علٌی نیکو است.

 اعاده جار الزم است: مررت  بَک و بزید  اگر هم بخواهیم اسمی را بر ضمیر مجرور عطف کنیم 

 اقسام عطف نسق:

 عطف نسق بر دوقسم است:               اسم بر اسم: ادرس اصرَف او النحوَ 

 جمله بر جمله: کلوا و اشربوا و التسرفوا                                              

 

 عطف بیان:

 عطف نسق:
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