
مبحث فاعل از کتاب 
مبادی العربیه 

اسم مرفوعی که تعریف فاعل
قبلش فعل یا شبه فعل باشد

بین آن اسم و فعل قبلش اسناد برقرار شود

اگر فعل قبلش مجهول باشد آن اسم مرفوع نائب فاعل می شود 

اسم ظاهر

منظور از شبه در باب فاعل 

برخی ظروف 

عجبتک من اهانتک صدیقک

آن فعل قبلش معلوم باشد

اگر فعل یا شبه فعل قیلش ناقصه باشد آن اسم مرفوع اسم افعال ناقصه می شود 

صریح

موول

اسم فاعل

اسم تفضیل

آن فعل یا شبه فعل قبلش تام باشد

انواع فاعل

ضمیر

نکته
مصدر

هیهات بطرس

اگر فعل یا شبه فعل بعد از اسم مرفوع بیاید آن اسم مرفوع در نحو مبتدا نامیده می شود

اگر اسناد نباشد فعل و فاعل هم بوجود نمی آید

بارز

مستتر

المدینه نظیفه شوارعها 

هذا عنده مسال 

صفت مشبهه

فعل را به صورت مفرد می آورند

فاعل مونث حقیقی باشد

فعل و فاعل بهم متصل باشند

از حیث مونث و مذکر بودن 

از حیث مفرد و جمع بودن 
فاعل مفرد باشد فعل هم مفرد است

ملحق به جمع مونث باشد

واجب است به فعل عالمت تانیث بچسبد 

اکثر عربها 

قوم بنی طی و بنی الحارث  

احکام فاعل 

همراه با فعل 

همراه با مفعول 

همراه با فعل و مفعول 

زمانی که فاعل اسم ظاهر باشد 

ملحق به جمع مذکر باشد 

فعل متصرف باشد 
هر کدام از این شرایط نباشد چسبیدن 

عالمت تانیث به فعل جایز می شود 

به فعل عالمت تثنیه  و جمع می چسبانند 
فاعل مثنی یا جمع باشد 

جایز است به فعل عالمت تانیث بچسبد 

اسم جمع باشد 

اسم فعل

به شرطی که

به شرطی که فاعل

هرگاه قرینه باشدموارد جواز تقدیم مفعول بر فاعل
قرینه معنوی

موارد وجوب تقدیم مفعول بر فاعل

هرگاه اعراب فاعل و مفعول هردو تقدیری باشد

اصل اولیه

هرگاه مفعول ضمیر متصل باشد و فاعل اسم ظاهر

هرگاه که به فاعل ضمیری بچسبد که مرجعش مفعول باشد

هرگاه فاعل محصور باشد

هرگاه مفعول محصور باشد

موارد وجوب تقدیم فاعل بر مفعول 

اگر فاعل ضمیر مونث باشد که مرجع آن مونث است در هر صورت باید به فعل عالمت تانیث بچسبد چه مرجع آن مونث حقیقی باشد چه مونث مجازی

نکات مهم این قسمت 

بهتر است به فعل عالمت تانیث نچسبد

شبه جمع باشد

هرگاه فاعل ضمیر متصل باشد

قرینه لفظی

در حالت عادی جایگاه فاعل بر مفعول مقدم است 

اسم  مونثی که علم برای مذکر است نباید به فعلش عالمت تانیث بچسبد

زمانی که بین فعل و فاعل مونث به الّا و غیر و سوی فاصله شود

مشی القائد

بلغنی انّک نجحت فی االمتحان

اکلونی البراغیث

ما هذّب الناس الّا الدین القویم

ضرب اخاک االمیر

ایّاً تضرب اضرب

ایّاک نعبد

اذا ابوک امرک بلزوم الرصانه فاطعه

ما زارنی من احد

کفی بالعلم حلیهً

بعد از الم زائده

زمانی که مصدر مضاف به فاعل شده باشد

در حالت عادی مرفوع است

هرگاه که بعد از فاعل فعلی بیاید و فعل محذوف را تفسیر کند

هرگاه مفعول ضمیر منفصل باشد

هرگاه مفعول بین اَمّا شرطیه و فاء جواب باشد و هیچ فاصل دیگری نباشد

حذف می شود % فعل%عامل فاعلاحکام عامل فاعل
جوازاً

اعراب فاعل

هرگاه مفعول از اسماء صدارت طلب باشد
موارد وجوب تقدیم مفعول بر فعل و مفعول

جاء او جائت البنات

جاء او جائت النساء

اثمر او اثمرت الشجر

اهان ابی عمّی

ابتلی ایّوب ربّه

ما افسدت الدیم الّا بالدنا

جنینا الثمر

هیهات لما توعدون

جاء او جائت البنون

افادنی کالمک

فهم المعنی موسی

امّا الیتیم فالتقهر

گاهی مجرور می شود

هرگاه قرینه بر حذف فعل باشد

سررت من شفاء المریض

وجوباً

بعد از من زائده

بعد از باء زائده

نعم اخوک در جواب کسی که میگوید هل انتقذنی احد
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ذهبوا

لم ار تلمیذاً اجدر به الثناء من صاحب االجتهاد

المدرسه ناجحه تالمذتها

تعلّمت الفتاه

القائد مشی

قام النیام

جاء او جائت العلماء مثلجمع مکسر باشد

نکته

مثل
مثل

مثل

مثل

مثل

مثل
مثل
مثل

مثل
مثل

مثل
مثل


	@nemodaredoros(مرفوعات.فاعل.کتاب مبادی).vsdx
	Page-1


