
مبحث اسم 
العربیةکتاب مبادی مفعول  از فاع   اسم 

یعنیمانند فعلش عمع می کند عمع اسم فاع

با الحاالت اسم فاع
بد ن ال

بد ن هیچ شرطیعمع می کند
عمع می کند 

زمانش حال یا آینده باشد

مبتدا

اگر فعلش الزم باشد فقط فاع می گیرد 
اگر فعلش متعدی باشدهم فاع هم مفعول میگیرد 

نفیهب شرط اینکه
استفهام تکیه کند هب

موصول
موصوف
ذ الحال
حرف نداء

کام  اح
عمع اسم فاع

نداشته باشد اگر شرایط مذکور ربای عمع را 
داشته باشد

هب ممعول  ود ااااه گردد  اجب است
منظور از ممعول ، مفعول هب است هب ممعول  ود ااااه گردد جای است

جای است رب اسم فاع مقدم شودممعول اسم فاع

اسم فاع م نی   ا ج زمانی که ااااه هب ممعولش شود نونش می افتدمگر اینکهد عمع  ردن  فری  بی اسم فاع م ردیا م نی یا ا ج ع نت 

مفعول ا لداگر اسم فاع از ففع د  یا   مفعوعی یود 
مفعول د م   سوم باید منصوب باشد

جای است که ممعوفاگر ممعول اسم فاع  مف ر شود   یی اسم هب آن ن ع شود 

منصوب شودجای است که
 مف ر هب ااااه گردد

 مف ر شود 
ن ع هب  حع  منصوب شود

ن ع هب لفظ

کامی که د اسم فاع گفته شد د اسم مبالغه هم جاری است همه اح نکته مهم

 قتی زمان اسم فاع ماضی باشدعمع نمی کند 

چه زمانش ماضی باشد چه حال   آینده

د  بی ا زان صیغه مبالغه 
ال   شتر عمع می کند فع 
فعیع کمتر عمع می کند

ا بسیار کم َففع هم می کند ام 

اسم فاع

کات مذکور د اسم فاع ربای اسم مفعول هم جاری است مگر اینکهاسم مفعول اسم مفعول انئب فاع میگیرد    قتی میتواند نصب دهد که از ففع د  مفعوعی یا   مفعوعی گرفته شود که بسیار کم است همه ن
شرط خاص اسم مفعول ربای عمع ایی است که از صیغه اصلی اسم مفعول خارج نشود  گرهن عمع نخواهد  رد
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