
مبحث عطف از 
العربیةکتاب مبادی 

بیانتعریف عطف 
نسق

اشهر از متبوع باشداتبعی که
جامد است

اتبعی که بین خودشو متبوعش یکی از حروف عطف افصل می شود
اگر متبوع معرفه  باشدایضاح متبوع که با هدف 

می آیداگر متبوع نکره باشدتخصیص متبوع 

کات عطف بیان کام مطابقت با متبوعش دقیقا مثل نعت حقیقی استن از نظر اح
 که بتواند در مکان معطوف علیه بنشیند و از آن نی نیاز شود میتوان بدل  از نظر معنا و ظاهر دقیقاً مثل بدل کل از کل است  

یعنی هر عطف بیانی
کل از کل هم گرفت

ضمیر هن عطف بیان می شود هن ربایش عطف بیان می آیدفرق بدل با عطف بیان
عطف بیان از جهت تعریف و تنکیر با متبوع خود همیشه مطابقت دارد هب خالف بدل

عطف بیان رد نیت احالل محل متبوعش نیست بخالف بدل

لفظ فقطکه با هدف مشارکت دومین اسم با اولین اسم رد
می آیدلفظ و معنا

کات عطف نسق  شرط صحت عطفن

صحت روی آوردن عامل هب معطوف است
راب از معطوف علیه تبعیت می کند معطوف فقط رد اع

ر را نداشت   یی عامل مناسس با آن اسم در  تدار گرفته و عطف را از باا  اگر اسم بعد از  رف عطف  رار گرفت و اای  ش
عطفه جمله به جمله  رار یم دهیم

همه جوره جازیهعطف رب  ضمیر جازی نیست مگر عامل جر رد معطوف هم تکرار شودمتصل
مرفوعی
جازی نیست مگر اینکه افصله بین ضمیر مرفوع مثل و حرف عطف باشدمجروریمنصوبی

همه جوره جازیهمنفصل
اسمعطف فعل هب

رد صورتی صحیح است که اسم اتویل هب فعل ربودفعل
رد صورتی صحیح است که رد صیغه و معنا متفق باشند

رد صورتی صحیح است که هردو خبری یا انشائی باشند اما تطابق رد اسمیه و فعلیه بودن واجب نیست اگرچه بهتر است رعایت شودعطف جمله هب جمله
عطف رد صورتی صحیح است که هب یک عامل عطف شود
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