
مبحث  حروف 
العربیةاز کتاب مبادی شرط و مصدری 

حروف شرط

ربای زمان آینده است حتی اگر بعدش فعل ماضی باشدإن
عامل جزم است

لو

البته گایه هم معنای مضارع یم دهدربای زمان ماضی است حتی اگر رب مضارع وارد شود

عامل نیست اصال
ماضی منفی هب ما باشداگرحکم جواب لو 

ماضی مثبت باشد

ماضی منفی هب غیر ما باشد

واجب است که رب سر جواب الم بیاید
جازی است رب سر جواب الم بیاید

چیزی رب سر الم نمی آید
رطه هم  ه لل  شطه  دد    ب  لااب   ا  گایه  إ  ش

یم آید

معانی دیگر لو 
مصدری
تقلیل

قبال ذکب  ددعرض و تحضیض

 استعمال یم  لد 
ّ
 یلد
ّ
 یشتر  عد از مادد  د

کام کات و اح ن
مبتدا است که خبر نمی خواهد افعل فعل محذوف استواقع می شود که نقش مصدر مؤول  یاأّن کلمه لو بعد از 

یعنی نیازی هب جواب ندارند اگر بعد واو واقع شودإن و لو وصلیه می آیند 
هدف آن تقرری معنای سابق است

أّما

همیشه رد جوابش افء می آیدمعنایش تفصیل است که 
جانشین ادات شرط و فعل شرط است

بین أّما و افء جواب
اسم منصوب هب جواب

جمله شرط
خبر
مبتدا

اسم معمول ربای محذوفی که ما بعد اف آن را تفسیر میکند

ظرف
افصله می شود

نکته 

حروف مصدری

گاهی أّما تکرار می شود گاهی هن
یعنی هب معنیإّما دقیقا مثل أو هست 

تفصیل
کش
تخییر

می آید
لو
ما

أّن 
لکی

أن
فقط رب سر جمله فعلیه می آید

مختص  مله اسمطه است

پس  از آنجا حب ف مصدری هماإ 
ملصلل حبفی هستند

رداین حروف باید فعل متصرف باشد زریا فعل جامد مصدری ندارد
ماگاهی جانشین اسم زمان مضاف هب مصدر می شود که صله این  

ماضی مثبت
مضارع منفی
جمله اسمیه

می آید
ماحرف 

جمله اسمیه استما مصدری محضه است که رد این  ورت صله این 
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