
تعریف 

العلم مفید

حالیه 

اسمی که 

نکته 

متمّم معنای مبتدا باشد

ما عاقل فی القوم

زمانی که مبتدا در اول جمله حالیه باشد

ویل للمرجفین

صریح 

مبتدا در اول جمله

عام شود

با اضافه

می آید

رغبه فی الخیر خیر

بعد از استفهام واقع شود

بعد از اذا فجائیه 

مرفوع است

خبر

مبتدا

بحث 
مبتدا و 

خبر
کتاب 
مبادی 
العربیه

که _اسم یا جمله یا شبه جمله_هرچیزی

زمانی که مبتدا بعد از جار و مجرور یا ظرف قرار گیرد

زمانی که در مقام تنویع باشیم

موول

مستانفه 

با نعت

ان تصوموا خیر لکم

اصل 

حلیه االدب خیر حلیه

هل احد فی الدار

زمانی که به مبتدا اسمی عطف شود که صالحیت ابتدا را دارد

انواع

گاهی بر سر مبتدا عامل لفظی زائد در می آید و مبتدا لفظاً مجرور  محالً مرفوع می شود

وصفیه

خالی از عوامل لفظی اصلی است

به مبتدا اسناد داده شود

اراده عموم شود

زمانی که مبتدا دعا باشد

عندی مال

کتیّب هذب اخالقی تصغیر
خاص شود

بعد از نفی واقع شود

با عمل در ما بعد

خطیب مصقع زارنا
انسان خیر من بهیمه

مثل

یوم علینا و یوم لنا

لوال اجتهاد لساد الناس کلهم بعد از لوال

نظرت فاذا اسد

سرینا و نجم قد اضاء

رجل و امراه فقیره علی الباب

معرفه بودن است  در مبتدا 

مقدم بودن است 

در خبر

مگر اینکه 

محکوم علیه است زریا

توصیف مبتداستنکره بودن است  زریا

مثلمبتدا بودن یا نبودناز حیث صریح 
بعد از نفی یا استفهام قرار گیرد اسمیوصفی بودناز حیث اسمی یا 

وصفی
مانند مثال های باال
هرگاه که یک وصف

در اسم  بعد از خود عمل کند
با مرفوعش بی نیاز از خبر شود

ما عالم اخوک باالمر

هل عارف انتما بحالی
مث 
ل

خبر

مفرد

جمله

شبه جمله

مشتقجمله بودناز حیث مفرد یا 

جامد

خبریه

انشائیه

اسمیه 

فعلیه 

ظرف

جار و مجرور

موخر بودن است 

به شرطی که مبتدا هم معرفه باشدمی شوداما گاهی معرفه 

مبتدا صدارت طلب باشدمثلمقدم شود زمانی کهاما گاهی واجب است 

ما تعجبیه

جمله انشائی باشد 

کم خبریه
اسماء شرط

اسماء استفهام
آنچه که مقرون به صدارت طلب است

شبیه صدارت طلبها باشد

مساوی بودن مبتدا و خبر در 

خبر
الّا

انّما

فعلی باشد که ضمیر فاعل را رفع داده باشد

تعریف 
تنکیر

در صورتی که قرینه نباشد

محصور باشد به 

محکوم به است  محصور باشد بهمبتدامقدم  باشد رد زمانی کهاما گاهی واجب است که  خبر زریا
انّما
الّا

ضمیری داشته باشد که به خبر برگردد

اسم استفهام باشد خبر
ظرف یا جارومجرور باشد و مبتدا هم نکره باشد

در صورت موخرشدنش مخل به مقصود باشد 

ذکر شدن مبتدا است
حذف مبتدااما گاهی 

مثلهمه عناوین اول درس هاقرینه ای داللت بر حذف مبتدا باشدجایز است در زمانی که
پاسخ سواالت 

واجب است زمانی که 

جواب قسم جانشین مبتدا شود

خبرش مصدری باشد که جانشین مبتدا باشد

مستثنی به ال سیّما را مرفوع بخوانیم 

مخصوص به مدح و ذم را خبر بگیریم 

الحمدُ هللِ الکریمُخبرش نعت مقطوع از متبوع باشد و اعرابش مرفوع باشد نعم الرجلُ زیدٌمثل

هو الکریمُ تقدریش مثل
هو زیدٌ تقدریش

اَکرِمِ العَُلماءَ و ال سیَّما زیدٌ ال سیَّ الذی هو زیدٌمثل ال سیَّ شیءٍ هو زیدٌش یاتقدری

صبرٌ جمیلٌ مثل
تقدریشصبری صبرٌ جمیلٌ

فی ذمّتی لَاَفعَلَنَّ مثل
فی ذمّتی یمینٌ لَاَفعَلَنَّ تقدریش

ذکر شدن است 
مثلقرینه ای دال بر حذف خبر باشدجایز است زمانی که حذف  خبراما گاهی 

بعد از اذا فجائیه
در پاسخ استفهام

که عبارتند ازجواب قسم صریح چیزی جانشین خبر شود  واجب است زمانی که
جواب لوال

ظرف و جار و مجرور
حالی که صالحیت خبر شدن را ندارد

صفتی که قبلش نفی یا استفهام باشد
کلُّ انسانٍ و فعلُهعطف یک اسم بر مبتدا بوسیله واو مصاحبت اَ قائمٌ اخواک مثل مثل

زمانی که خبر جمله می شود اصل بر خبری بودن ان است

خبر شدن جمله انشائی کم است برخی آنرا ممتنع دانستند

تاویل به مشتق نمی رود

تاویل به مشتق می رود

الصمت زین و السکوت سالمه مثل
زید اسد  مثل

اتویلشزید شجاع
ضمیر ندارد

مطابقت با مبتدا الزم نیست

متحمل ضمیر می شود

خبر جامد که تاویل به مشتق می رود متحمل ضمیر می شود

که عبارتند از 

ضمیر
بارز

مستتر
جامد

تکرار مبتدا در خبر
تکرار معنای مبتدا در خبر

اشاره به مبتدا در خبر
جمله خبر متضمن کلمه ای 

باشد که عام تر از مبتداست 

که این جمالت یا   
به رابط

مطابقت با مبتدا الزم دارد
شحکم 

نیاز دارند

نیاز ندارد
فقط زمانی که مبتدا و خبر از 

نظر معنایی یکی باشند
در این صورت نیاز  

دارند به متعلقی که 
واجب الحذف است  

اصل این است که به 
رابط نیاز داشته باشد

اگر این متعلق را
وصف گرفتیم 

فعل گرفتیم

خبر مفرد محسوب می شود حکمش
خبر جمله محسوب می شود حکمش
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