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مسئول عنه بعدش قرار می گیرد
حتی رب حرف عطف هم مقدم می شودتمام التصدری است 

می توانیم آرنا حذف کنیم
فعلیهرب جمله

اسمیه
مثبت 

وارد می شودمنفی

مراد از استفهام هب هل نفی حکم است لذا بعدش إّّل واقع می شود
فقط رب جمله مثبت وارد می شود چه اسمیه چه فعلیه

رب  اسمی که بعدش فعل باشد وارد نمی شود و رد این موارد باید اسم بعد هل را معمول عامل محذوف بگیریم

هم رد جواب نعم
میکند هم رد جواب منفی هم مثبت لذا جواب با َنَعم رد این مساله از جمله سوال تبعیت 

استفهامخبر

فقط بعد از نفی می آید و جواب موجب می گرددبلی
ربای نفی جمله مثبت استّل

کام نعم را دارند ولی جیر و جلل کم استعمال می شوند أجل ، جیر ، جلل اح
أی مثل نعم است ولی فقط رد قبل قسمی که فعلش محذوف است استعمال می شود

حروف نفی

معنای مضارع را هب گذشته ربمی گرداند فقط رب سر فعل مضارع می آید لم و لّما

نفی مستقبل می کندلن
می کندنفی مستقبلنفی ماضیهمّل     

نفی ماضیهمما و إن    
می کندنفی حال

همان ّل است که ت ربای اتکید زائد شدهّلت
کار کّل حرف ردع و ان

أماحرف استفتاح
أّل

معموّل بعد از إنَّ و یا نداء می آید

تکرار ّل واجب است زمانی که بعدش
جمله اسمیه ای که با معرفه شروع شده باشد

مصدرهی حرفیانواع ما 
ردعمل رفع 

بعدش نکره ای باشد که عامل لفظی ندارد
بعدش خبر مفرد باشد

بعدش صفت مفرد باشد
بعدش حال مفرد باشد

بعدش فعل ماضی لفظی و معنوی باشد

زائده
که هب آن موصول حرفی می گویند

ازکاّفه 

غیرکاّفه

قّل 
کثر

طال
حروف مشبهه بالفعلردعمل نصب و رفع 

ردعمل جر 
بعد
بین

حیث
إذ

بعدغیر عوض 
ردعوض 

رافع
انصب
جازم
خافض

إّما
أّما

إن و ما
أن و ما
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