
حروف تفسیر
جملهبری تفسیرأی 

مفرد
ما قبل فعلی ب معنی قول باشد ولی لفظش نباشدب  رر راینهجمله بری تفسیرأن 

خود ماده قول نیاز به ب سر أن حرف جر نیاید
تفسیر ندارد و جمله بعدش 
مفعول به برای آن یم شود د قول ببی ی وحونییإذر 

تفسیری باشدأن نایه و  ل أ رت إلیه أن ل تتفلتراکی د ر ال 
مضارع رر مرفوع بخورنیمنایه باشد ول 

مضارع رر منصوب بخورنیم
تفسیری راتسأن 
ناصه راتسأن 

إذحروف مفاجاة
إذر

بعد رز بییا و بینما
زمانی که رضافه ب جمله رسمیه شود

این خطا از مولف است که اذا مفاجاه را حرف
یم داند و بعد یم ی گد ا اضه یم شود 

ما در نمودار مجبورگم رعایت امانت کنیم و نظر شخص را 
دخالت ندهیم سوفحروف رستقبال 

گاهی د وعید رستعمال می شودسونیی
رکثرر د وعد رستعمال می شود

رنورع لم
مکسوره

مفتوحه

لم جر
لم رمر

لم جورب قسم
لم موطئه قسم
لوللم جورب

لو  لم ربتدرء
همون الم مزحلقه خودمون هستلم إن  

حروف زرئده

زرئده می شود بعدإن 
زرئده می شودأن 

ما نایه
أل رستفتاحیه

قبل
بعد

که مسبوق ب جمله قسم راتسلو 
نایهل 
ا  حینیةلم 

رثلردورت  رر بعد رز زرئده می شودما 
کیفإذرإن
حکث
أی  أینییرتی

غیررثلرسماء عادی 
بونیی

ُرب  رثلحرف جر 
ِمنیی

حروف مشبهه بالتفل
َکی

زرئده می شودل 

حکم اضافه را باطل نیم کند

مسبوق ب  نیورو بعد رز
مصدری ناصه أن 

 نیقبل رز نکره مسبوق بزرئده می شودِمنیی 
رستفهام ب هل

بری اتکید  نیزرئده می شودباء 
بری اتکید ریجاب

َقدحرف 
ع راتس زمانی کهحرف  توق 

ب معیای  ینی رسم ففل

د رینیی  ورتب سر ففل ماای د بیاید 
درینیی  ورتب سر ففل مضارع د بیاید 

مرردف حسیرسم 

معنی ت قیق می دهد
زمان ماای ررب حال زند ک می کند

معنی تکثیر می دهد
د  ورتی که بعدش رسم منصوب باشد

د  ورتی که بعدش رسم مجرور باشد

لم جحد لم کیکه شامل میشود
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