
مبحث معرب و مبنی انواع اعراب حدفاصل بین صرف 
و نحو است و هر ساله بصورت مستقیم یا غیرمستقیم 
)3-2( را به خود اختصاص می دهد. این مبحث برای 
پرسش های  حل  همچنین  و  )نقش(ها  کردن  پیدا 
یک  است.  اهمیت  حائز  بسیار  )حرکت گذاری(  ل  شکِّ
دانش آموز باید فعل های مبنی و اسم های مبنی را هم 

خوب، به خاطر بسپارد.

معرب و مبنی 
                      و انواع اعراب
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معرب و مبني و انواع اعرابفصل چهارم

فصل چهارم: معرب و مبنی و انواع اعراب

1. معرب و مبنی:
کلمه از نظر این که حرکت حرف آخر آن برحسب موقعیت آن در جمله تغییر می کند یا نه، به معرب )حرکت پذیر( و مبنی )دارای حرکت ثابت( تقسیم 

می گردد.

نمودار11: معرب و مبنی و انواع کلمات مبنی

ـٌـ ـُـ            رفع: 
ـًـ ـَـ             معرب: کلمه ای است که عالمت اعراب آن،   انواع اعراب      نصب: 

ـٍـ ـِـ                    متناسب با موقعیت جمله تغییر می کند.      جر: 
ـْـ          جزم: 

ـُـ مبنی بر ضم:        
ـَـ مبنی بر فتح:        
ـِـ مبنی بر کسر:  انواع بناء        

ـْـ مبنی بر سکون:        

1. ضمایر         
2. اسم های اشاره )به جز در مثنی(  

اسم
       

3. اسم های موصول )به  جز در مثنی(            مبنی: کلمه ای است که حرکت آخر آن    
4. ادوات شرط                      در شرایط مختلف، ثابت باشد.     

5. اسامی استفهام ...         
انواع کلمات مبنی      

ماضی: همه ی صیغه ها         
امر مخاطب: 6 صیغه  امر مخاطب فعل         
مضارع: فقط دو صیغه جمع مؤنث         

حروف ← همه ی حروف، )چه عامل چه غیرعامل( مبنی هستند.        
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به چند سؤال درباره ي معرب  و مبني توجه کنيد:
1 »مبنی بر چيست« با »محاًل چيست« چه فرقی با هم دارند؟

به مثال های زیر توجه کنید:
⇐محاًل مرفوع ←انَت: مبنی بر فتح ـ چون مبتدا است * انَت ناجٌح

⇐محاًل منصوب ←هذهِ: مبنی بر کسر ـ چون )مفعول به( است * رایُت هذهِ التلمیذهَ 
بنابراین در »مبنی بر چیست«، به ظاهر، کلمه را بدون در نظر گرفتن موقعیت و نقش کلمه در جمله مدنظر قرار می دهیم اما در )محاًل ...( به نقش و 

موقعیت جمله توجه می کنیم. 
2 آیا همه ی اسم های اشاره یا )موصول (ها مبنی اند؟

همان طور که در نمودار صفحه ی قبل اشاره شد، اسامی اشاره و موصول ها مبنی هستند مگر این که مثنی باشند. به مثال توجه کنید: 
هاتان التلمیذتان ...    )هاتان: معرب و مبتدا و مرفوع با »الف«(

3 کدام )ظرف (ها مبنی اند و کدام ها معربند؟
ظرف ها از قبیل )عنَد، َفوق، تَحت، أماَم، بین ...( معربند به جز:

  ]اذا، اآلن، أمِس )فردا(، حیُث )جایی که(، نَحو، اَین )کجا(، متی )کی(، لُدْن )نزد([
4 کدام فعل ها معرب و کدام فعل ها مبنی اند؟

همان طور که در نمودار صفحه ي قبل، اشاره شد فعل های مبنی عبارتند از:
  الف( تمام افعال ماضی

  ب( تمام فعل های امر مخاطب
  ج( صیغه های جمع مؤنث از فعل مضارع

نکته 1:  فعل های مضارع منصوب مانند )لَن یعرفوا، أْن یَکتبا، ...( و مضارع مجزوم مانند )لَم یذهبوا، لِیذهْب، ...( مانند خود مضارع معربند مگر در صيغه های 
جمع مؤنث. 

5 اگر کلمه ی مبنی را به ما بدهند و بپرسند مبنی بر چيست، چگونه عمل می کنيم؟
حرکت آخرین حرف اصلی را معیار قرار می دهیم به مثال ها توجه کنید:

ذهَب: مبنی بر فتحه هؤالء: مبنی بر کسره     
اُکُتْب: مبنی بر سکون اولئَک: مبنی بر فتحه     

َمْن: مبنی بر سکون أیَن: مبنی بر فتحه     

نکته 2:  کلمات مبنی که به )الف( ختم می شوند، مانند ]الی، َمَتی، ما، هذا ...[ همیشه مبنی بر سکون هستند. 
نکته 3:  در فعل های مبنی برای این که بدانیم مبنی بر چه هستند، حرکت آخرین حرف اصلی را معیار قرار می دهیم:

یعنی در فعل های مبنی کاری به ضمیر یا شناسه ی آخر فعل ها نداریم.      ذهْبتم          َحفُظوا          یَْحفْظن  
مبنی بر سکون    مبنی بر ضمه        مبنی بر سکون

6 کدام نقش ها کلمه ی معرب را به مبنی تبدیل می کنند؟
  نقش های زیر کلمه ی معرب را به مبنی تبدیل می کنند. 

  1. اسم »ال«ی نفی جنس مانند: ال معلَم فی الصف. )مبنی بر فتحه(
  2. منادا:

  علم: یا محمُد ...
      = مبنی بر ضّم

  نکره مقصوده: یا رجُل ...      

به عبارت دیگر کلمه ی )معلم( در مثال باال چون بعد از الی نفی جنس آمده است مبنی به شمار می رود ولی همین کلمه در جای دیگر و در نقش های دیگر 
معرب به شمار می رود، هم چنین کلمات )محمد( و )رجل( چون منادا واقع شده اند مبنی هستند.
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2. انواع اعراب:
ـًـ( نمی باشد، بلکه )الف، یـ ...( نیز جزو عالمت های نصب مي باشند، یا عالمت یک  ـَـ یا  در این درس یاد می گیریم که مثاًل عالمت یک کلمه منصوب فقط )
ـٌـ( نمی باشد بلکه )واو، الف، ...( نیز جزو عالمت های رفع هستند و اسم هر کدام از این عالمت ها چیست. به نمودار انواع اعراب و  ـُـ ،  کلمه ی مرفوع فقط )

سؤال های بعد از نمودار توجه کنید:

نمودار 12: انواع اعراب )ظاهری ـ تقدیری ـ محلی(

1. اعراب اصلی )با حرکات(: جاء المعلُم ـ رأیُت المعلَم ـ َسلَّمُت َعلی المعلِم     
←واو: جاء المعلموَن1                        رفع

الف( جمع مذکر سالم                   الف( اعراب ظاهری:  2. اعراب فرعی )نیابی( به حروف: 
←ی: رأیُت المعلمیَن ...                        نصب و جر

←الف: جاء المعلماِن رفع         
ب( مثنی        

←ی: رأیُت المعلمیِن ... نصب و جر         
    معرب

← لَْم یَذهبا ـ لَْن یذهبا ج( افعال خمسه        

←واو: َجاَء ابوک ...               رفع
←الف: رأیُت اباک ... د( اسماء خمسه   نصب        

←ی: َسلَّمُت َعلی ابیک ...               جر

ـِـ : رأیُت المعلماِت ←نصب آن با                الف( جمع مؤنث سالم2
3. اعراب فرعی )نیابی( به حرکات     

ـَـ : ... فی طهراَن ←جر آن ها با                ب( غیرمنصرف ها3

←تقدیراً مرفوع           الف( اسم های مقصور: جاء عیسی
←تقدیراً مرفوع                    ب( اعراب تقدیری )تقدیراً(     ب( اسم های منقوص: جاء الوالی

←تقدیراً مرفوع           ج( اسم های متصل به »ی« متکلم: جاء معلمی

    مبني        ج( اعراب محلی )محاًل(:  مخصوص کلمات مبنی است + »جمله ها و شبه جمله ها« مانند:

     جاء ذلک المعلُم ـ رأیُت ذلَک المعلَم ... ـ اهللُ یَعلُم کلَّ شیٍء
محاًل مرفوع ←          محاًل مرفوع                 محاًل منصوب                   خبر

←معلمو المدرسِه 1. البته جمع مذکر سالم یا مثنی درصورتی که مضاف الیه داشته باشند، »نون« آن ها حذف می گردد. مانند: معلمون + المدرسه
بنابراین می گوییم رفع جمع مذکر با »واو« است و نصب یا جر آن با »ی« است و هم چنین در اسم های مثنی. 

ـٍـ « می باشد  ـِـ یا  ـٌـ و جر آن ها با  ـُـ یا  2و3. باید توجه داشت که جمع های مؤنث سالم فقط در حالت نصب اعراب فرعی »نیابی« دارند و در حالت های دیگر کاماًل معمولی هستند، »یعنی رفع آن ها با 
و هم چنین غیرمنصرف ها فقط در حالت جر »آن هم تحت شرایطی« اعراب فرعی دارند.

معرب و مبني و انواع اعرابفصل چهارم
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14صيغه ی فعل مضارع: 1  اعراب
برحسب صیغه های آن، اعراب آن دارای یکی از حالت های زیر است:

صیغه های معرب
←ظاهری اصلی ـ صیغه های بدون نون مانند )یعرُف ...(

←ظاهری فرعی )12 ـ صیغه هایی که نون دارند )به جز 6 و
←اعراب محلی )12 صیغه های مبنی )یعنی6 و

2  فعل مضارعی که به حرف عله ختم شده است، مانند )یَْدُعو، یَْسقی، یَْهِدی ...( در حالت های رفع، نصب و جزم چه نوع اعراب هایی دارد؟

⇐تقدیراً مرفوع     ـ در حالت رفع )مانند یَْدُعو ...(: بدون حرکت
⇐ظاهری اصلی ـَـ      ـ در حالت نصب )مانند لن یَْدُعَو ...(: کاماًل طبیعی و با 

⇐ظاهری فرعی     ـ در حالت جزم )مانند لم یَْدُع ...(: با حذف حرف عله

البته باید توجه داشت:
فعل هایی مانند )یَْرَضی، یَْبَقی، یَْنَهی ...( که به )الف( ختم شده اند عالوه بر رفع در حالت نصب نیز دارای اعراب تقدیری اند )یعنی بدون حرکت می آیند(.

  فی أی األجوبۀ ما جاء إعراب الفعل المضارع فرعياً؟
2( أَتأمرون الناَس بالبرِّ و تَنسون أنفسکم 1( أنتم لَم تتکاسلوا فیأعمالکم و سوف تنجحون 

4( یُخاِطب القرآن جمیع أبناء البشر و یُرشد إلی طریق الحقِّ 3( یا صدیقی التَرِم األوراق فی الصّف  
پاسخ:  گزینه ی 4

در گزینه ی)4( فعل های )یخاطب( و )یرشد( دارای اعراب ظاهری اصلی هستند نه فرعی. در گزینه های)1( و )2( فعل های )تتکاسلوا ، تنجحون( ، )تأمرون، 
تنسون( دارای اعراب ظاهری فرعی با بودن یا نبودن نون و در گزینه ی)3( فعل نهی )ال ترِم( مجزوم با حذف حرف عله و در نتیجه اعرابش فرعی است. 

3  نون در آخر اسم های مثنی مانند )معلمان، ُمعلميِن ...( یا جمع های مذکر سالم مانند )معلمون، معلميَن...( چه نقشی دارد؟ و چه هنگام باید حذف گردد؟
هیچ نقشی ندارد و اگر بعد از این کلمات مضاف الیه بیاید این نون باید حذف گردد:

←... معلمو القریِه ... معلموَن + القریِه  
←... والدیَک ... والدیِن1 + َک  

4  نون در فعل های مضارع چه حالت هایی دارد؟ و چه هنگام باید حذف گردد؟
12( که ضمیر مرفوعی است و هیچ گاه حذف نمی گردد در بقیه ی صیغه ها نشانه  و عالمت اعراب می باشد  نون انتهای صیغه های مضارع، به جز صیغه های )6 و

و بودنش نشانه ی رفع و نبودنش )در صورت محذوف بودن آن( نشانه ی جزم یا نصب می باشد. 
←مرفوع با ثبوت نون یعرفان، یعرفون

←مرفوع یا منصوب با حذف نون لم یعرفا، لن یعرفوا

5  آیا اعراب جمع های مؤنث سالم مانند )مؤمنات، تلميذات ...( هميشه و در همه ی موقعيت ها فرعی است؟ غيرمنصرف ها چطور؟
جمع های مؤنث سالم که فقط در حالت نصب یعنی مثاًل )مفعول به، حال، خبر کان ...( باشند دارای اعراب غیراصلی )کسره به جای فتحه( هستند و 

غیرمنصرف ها مانند )ایران، مزارع، أفضل ...( فقط در حالت جر آن هم به شرطی که )الـ( یا )مضاف الیه( نداشته باشند، دارای اعراب فرعی هستند.

  َميِّز جمع مؤنث سالم إعرابه ليس فرعياً:
2( فی هذه الجلسات تُطَرح موضوعات و مباحث مختلفه 1( بالشک إنَّ الحسنات یُذهبَن الّسیئات.  
4( اِنَّ الحیوانات قادره علی تحّمل البرد فی اوقات الشتاء. 3( ُسمعُت حکایات عجیبه عن هذه الظاهره. 

پاسخ:  گزینه ی 2
در گزینه ی)2( کلمه ی الجلسات )عطف بیان( و مجرور است. کلمه ی »موضوعات« مرفوع است و هر دو اعراب اصلی دارند اما در گزینه های دیگر کلمات 

)الحسنات، السیئات، حکایات، الحیوانات( منصوب اند و اعراب فرعی دارند. 
دقت کنید که در گزینه ی4 کلمه ی )اوقات( جمع مکسر )وقت( است و جمع مؤنث سالم نمی باشد و از سؤال مورد بحث ما به دور است. 

1. پدر و مادر
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6  کلمات )أب( و )أخ( که از اسماء خمسه هستند، عالوه بر اعراب ظاهری فرعی به حروف چه نوع )اعراب (هایی ممکن است داشته باشند؟
به مثال ها توجه کنید:

⇐ظاهری فرعی ←مرفوع با واو 1. جاء أبوک  
⇐ظاهری اصلی ـٌـ ←مرفوع با  2. جاء أٌب  

⇐تقدیری ←بدون حرکت 3. جاء أبی  
یعنی این کلمات اگر با )ی( متکلم بیایند دارای اعراب تقدیری و در صورتی که )الـ( یا مضاف الیه نداشته باشند، یعنی )مانند حالت دوم( دارای اعراب ظاهری 

ـِـٍ( خواهند بود.  ـً ،  ـَ ـٌ ،  ـُ اصلی با حرکات )

7 آیا هر اسمی که به )ی( ختم شده باشد دارای اعراب تقدیری است؟
ـْ ی( ماقبل سکون هرگز اعراب تقدیری نمی سازند. دقت کنید )ی( تشدید دو حالت دارد: خیر، )ی( تشدید دار هم چنین )

←اعراب ظاهری اصلی 1. در کلماتی مانند انسانّی، ایرانّی، قوّی ...
←اعراب ظاهری فرعی با حروف یعنی مانند اسم های جمع مذکر سالم یا مثنی ها. 2. در کلماتی مانند معلِمّی )معلِمیَن + ی(، والدّی )والدیِن + ی( ...

خالصه این که، )ی( تشدید دار و )ی( که قبل از آن ها )الف( مثنی یا واو جمع مذکر سالم باشد اعراب تقدیری به وجود نمی آورد.

  فی أی األجوبه جاء اإلعراب التقدیری؟
2( سافر والدی إلی مدینه اصفهان 1( سلَّمت علی صدیقّی و رّحبُت بهما  

4( رأیُت والدّی َمسروریِن 3( رجع والدای و تکلّمت معهما  
پاسخ:  گزینه ی 2

در گزینه  ی)2( والدی )والد + ی( دارای اعراب تقدیری است.

بررسی سایر گزینه ها: �
←اعراب فرعی و مجرور با )ی( گزینه ی)1(: صدیقیَّ )صدیقین + ی(

←اعراب فرعی و مرفوع با )الف( گزینه ی)2(: والدای )والداِن + ی(
←اعراب فرعی و منصوب با )ی( گزینه ی)3(: والدّی )والدیِن + ی(

8 کدام کلمات بدون حرکت می آیند یعنی دارای اعراب تقدیری هستند؟ کدام یک از آن ها استثناء پذیر است؟ 
کلماتی مانند )قاضی ، عالِی ، ماِضی( چه هنگام به صورت قاٍض، عاٍل، ماٍض ... و می آیند )یعنی »ی« آن ها حذف می شود و با تنوین کسره می آیند( ؟

همان طور که در نمودار اول این درس مشخص است، کلمات مقصور، منقوص و اسمی که )ی( متکلم به آن متصل شده باشد و هم چنین فعل مضارع ناقص1 
دارای اعراب تقدیری اند یعنی حرف آخر آن ها بدون حرکت می آید. 

)استثناء(:

  اسم های منقوص، اگر منصوب واقع شوند اعراب ظاهری اصلی دارند، یعنی می توانند فتحه بگیرند. 

ـٍ جایگزین می شود: اما )ی( آخر اسم های منقوص چه هنگام با 
ـٍـ بیایند. مانند: اسم های منقوص اگر معرفه نباشند و منصوب هم نباشند باید )ی( آخر آن ها حذف گردد و با تنوین 

←)واٍل( فاعل و تقدیراً مرفوع  جاء واٍل
←)واٍل( مجرور تقدیراً به حرف جر   سلّمت علی واٍل عادٍل

یعنی این قبیل کلمات اگر )الـ( بگیرند یا منصوب باشند نباید )ی( آخر آن ها حذف گردد.

1. فقط در حالت رفع
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51. َعيِّن العباره التی ماجاَء فيها االعراب الفرعی:
2( فوَق ُکلِّ ذی علٍم علیٌم. 1( یَُکوُن التالمیُذ ناجحیَن.  
4( لماذا التفعالن الخیر؟  3( فالّشجاعُه باألعماِل ال باألقوال  

52. فی ای االجوابه جاء االعراب التقدیری؟
2( سافر والدای  1( هذا التلمیذ قوّی.   

4( نَصحُت ولدی    ً 3( أحّب والدّی کثیرا

53. َميِّز العباره التی التشتمل علی عالمه االعراب الفرعیه:
1( اِنَّ اهلل الیُغّیر ما بقوٍم حتی یُغیِّروا ما بانفسهم.
2( اِقرأ العبارات التالیه ثم تَرجْمها الی الفارسیه.

3( اصل العالم سّر غامض و اآلیه تُخبر العالمین عن هذه الحقیقه.
لن تَبلغ المجّد حتی تَلعَق الصبر. 4( ال تَحسْب المجّد تمراً انت آکله 

54. ما هو نوع البناء فی االفعال التالیه بالترتيب: )َحاَفُظوا ـ یَْنُصْرَن(؟   )سراسري ـ 90(
2( الضّم ـ الفتح  1( حذف النون ـ الفتح   

4( السکون ـ السکون 3( الضّم ـ السکون   

55. َعيِّن المعتل منصوباً بفتحه ظاهره:
1( اِنَّ المنافقین یُخادعوَن اهلل و هو خادُعهم. 

، اّن اهلل لن یهدی القوم الظالمین و ال یرحمهم. 2( الشکَّ
3( البرُّ اَن تَعمَل فی السرِّ عمَل العالنیه و ال تظلم اَحداً. 

4( اَْحسَب الناُس اَْن یُترکوا اَْن یَقولوا آمنا و هم ال یَُفتنون.

56. فی ای األجوبه التالیه جاءالفعل مبنياً علی السکون؟
2( لم یقبْل الشباب التحلَل1 1( ال تحزْن، اِنَّ اهلل معنا  

4( فأما َمن ثَُقلَْت موازینه 3( َخلَْقنا االنسان ضعیفاً  

57. ما هو نوع اعراب ما تحته خط فی: ] یا عقيل، الشیَء فی المنزل[؟
2( ظاهری ـ محلی  1( ظاهری )اصلی( ـ تقدیری  
4( محلی ـ تقدیری 3( محلی ـ محلی   

58. مّيز الفاعل المعرب باالعراب الظاهری:
2( لعب اولئک االطفاُل فی الزقاق 1( ذهب هوالء المؤمنون الی المسجد.  

4( رجع هذان التلمیذان من المکتبه 3( جلس هذا المعلُم علی الکرسی.  

59. ما هو الخطأ في نوع االعراب في ما تحته خط:
1( التلمیذال لم یرجعا من  المدرسه : مجزور به حذف النون اعراب ها ظاهري فرعي

2( لن یحکي قصه: منصوبه بالفتحه اعراب ها ظاهري اصلي
3( الرجُل لم یسِق الشجرهَ  : مجزوم با حذف حرف العه اعراب ها ظاهري فري

4( شاهدُت معادن الَذَهِب2 : منصوب بالفتحه ـ اعراب ها ظاهري فرعي

60. ما هي عالمت االِعراب في الکلمات التي تحتها خط بالترتيب:  ]المؤمنون )ایَخافون ِمن الظالمين و یُساِعدون المساکيَن ([
2( الواو، النون، الفتحه  1( واو،  واو،ین   

4( ون، واو، یَن 3( ن، واو، یـ    

1. الَتحلَل: فساد و بي بند و باري.
2. الَذَهب: طال
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در بقیه گزینه ها کلمات]ناجحین،  ذي و فعل التفعالن )مرفوع با نون([ داراي اعراب فرعي هستند.   )3(  .51

)ي( تشدید دار هم چنین )ي( که انتهاي اسم مثني یا جمع مذکر سالم آمده باشد ]مانند گزینه ي )2( این سؤال[ اعراب تقدیري نمي سازند. بنابراین:  )4(  .52
کلمـات )قـوّي ( و )الدّي ( در گزینه هاي )1( و )3( اعـراب ظاهري اصلي دارند و )والـدا + ي( در گزینه ي )2(،  اعراب ظاهري فرعي دارد.   

)4(  .53
بررسي سایر گزینه ها:  �

گزینه ي 1: کلمه ي یُغّییروا )منصوب با حذف نون(  
گزینه  ي 2: کلمه العبارات )منصوب با کسره(   

گزینه   ي 3: کلمه العالمیَن )منصوب با یـ( داراي اعراب فرعي هستند.   

مي باشند.  معیار حرکت آخرین حرف اصلي است،  حافُظوا )مبني بر ضم( و ینصْرن )مبني بر سکون(   )3(  .54

)یهدي( در گزینه ي 2 منصوب بافتحه و داراي اعراب ظاهري اصلي است.   )2(  .55

)3(  .56
بررسي سایر گزینه ها:  �

گزینه هاي 1 و2: اصاًل  مبني نیستند.   
گزینه  ي 4: مبني بر فتحه مي باشد.    

مناداي علم و اسم الي نفي جنس مبني اند و داراي اعراب محلي هستند.   )3(  .57

در گزینه  ي )4( کلمه  ي فاعل است وچون مثني مي باشد اعراب ظاهري فرعي دارد نه محلي اما در بقیه گزینه ها، کلمات )هوالء ، اولئک و هذا( به ترتیب   )4(  .58
فاعل اند و اعراب محلي دارند.                 صفت )اگر مشتق باشد.(

یادآوري:   اولین کلمه  بعد از اسم هاي اشاره اگر داراي )الـ( باشد یا:   
                      عطف بیان )اگر جامد باشد.(

)معادن( با وجود غیرمنصرف بودن چون منصوب واقع شده است )نقش مفعول به دارد( اعراب ظاهري اصلي دارد نه فـرعي. غـیرمنصرف ها فـقط در حالت   )4(  .59
جر )انهم تحت شرائطي( اعراب فرعي دارند. 

)نون( در اسم هاي مثني یا جمع مذکر سالم جزء عالمت اعراب نمي باشد. یعني در کلماتي مانند )مؤمنون، مسلمون( باید بگویم مرفوع با )واو( اند نه )ون( یا   )2(  .60
در کلماتي مانند )مؤمنیَن، تلمیذیِن ...( باید بگویم منصوب یا مجرور با )ي( هستند نه )ین(.

)المساکین( جمع مکسر و اعراب ظاهري اصلي، بافتحه( دارد.  
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