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وژیگی اهی متبوعشاتبعی که داللت می کند رب وژیگی ازتعریف
وژیگی اهی متعلق متبوعش 

نعت حقیقی
نعت سببی

انواع

نعت سببینعت از حیث بیان وژیگی خود متبوع یا غیر آن
نعت حقیقی

نعت از حیث لفظ 
مشتق

جامد مؤول هب مشتق

صفت مشبهه
اسم مفعول
اسم افعل

افعل تفضیل

کانی اسم اشاره غیر م
موصول مصدر هب ال

اسم عدد
اسم منسوب

جامد دارای معنای مشتق
ذو هب معنای صاحب

مصدر ثالثی غیر میمی جانشین مشتق
ما که معنای مبهم دارد

اّی و کّل دارای معنای کمال

اسم اهی معرفه از حیث نعت
هن نعت می شود هن منعوت

هم نعت می شود هم منعوت
منعوت می شود نعت نمیشود

نعت می شود منعوت هن

کانی ضمیر و اسماء اشاره م مثل
کانی اسماء اشاره غیرم مثل

علم
اسم موصول ال دار

مثل
مثل

افیده نعت

توضیح
تخصیص

مدح
ذم
اتکید

رتحم

رد نکره
رد معرفه

مفرد

جمله خبرهی 

کام  اح

تبعیت نعت از منعوت رد
الزم اات ردنعت حقیقی 

دوحالت داردنعت سببی 

حاالت اعراب
رد عدد

رد جنس
تعریف یا تنکیر

مگر رد صورتی که 

این مورد حداقل تبعیت است و در هیچ 
صورتی تخلف از آن جایز نیست

صفت ، از چیزاهیی باشد که ربای مذکر و مونث مساوی اات
صفت ، افعل تفضیل مقرون هب ِمن باشد

مقرن هب ضمیر منعوت هست 

چیز الزم اات 4مثل نعت حقیقی مطابقت رد مقرون هب ضمیر منعوت نیست
رد اعراب و تعریف تنکیر از منعوت تبعیت می کند

از لحاظ تذکیر و اتنیث مطابق با بعد خودش اات
از نظر عدد هم همیشه مفرد اات

تعدد نعت
باید نعوت با واو بیایداگر نعوت از نظر معنا با هم تفاوت داشته باشد

با عطف جای ااتاگر نعوت از نظر معنا اتحاد دارند و منعوت مفرد باشد 
بدون عطف

قطع نعت
رفع دادن نعت بنا رب اینکه خبر ربای مبتدای محذوف باشدمعنی قطع نعت

نصب دادن نعت بنا رب اینکه مفعول اعنی محذوف باشد

حکمش
جای نیست
جای اات 

باشدزمانی که ذکر نعت ربای منعوت الزم 

نباشدزمانی که ذکر نعت ربای منعوت الزم 
زمانی که منعوت نکره باشد

زمانی کهواجب اات  عوامل یا عمل آنها متفاوت باشد 
تقدیم نعت رب منعوت جای نیست

جای اات افصله بین نعت و منعوت
زمانی که منعوت مبهم باشدجای نیست

باید تکرار شوندقبل ال و إّما واو عاطفه بیایداگر افصله هب ال یا إّما باشد نکتهزمانی که منعوت مبهم نباشد

صالحیت مباشرت با افعل را داشته باشدحذف منعوت جای اات هب شرط اینکه 
منعوت بعضی از مجرور هب من یا فی باشد
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