 ،أنف انىصم

هًسة انقطع
انًٓسج فً أٔل انكالو َٕعاٌ:

ًْسج انقطع :

ىي التي تظير في النطق سواء أكانت في بدء الكالم أم في وسطو (أ)

يٕاضع ًْسج انقطع :
 .6جميع األسماء مثل ( :إبراىيم – أحمد – أشرف ) ماعدا ( ابن – ابنو – اثنان – اثنتان – اسم – امرؤ – امرأة – أيمن
هللا – أيم هللا )

 .2أول الحروف ( إلى – أال – إال – إن – أن ) ماعدا أداة التعريف ( ال )
 .3الفعل الماضي الثالثي ومصدره ( أخذ – أمر – أكل )

 .4الفعل الماضي الرباعي وأمره ومصدره ( أتقن – إتقن – إتقان )  ( ،أكرم – إكرم – إكرام )
 .5الفعل المضارع إذا بدأ بيمزة ( أستفيم – أنتقل – أعمم )

ًْسج انٕصم :

ىي التي تظير في النطق في بدأ الكالم  ،ولكنيا ال تظير أثناء وصمو وال تُرسم مطمقا (ا) .

يٕاضع ًْسج انٕصم :

 . 6بعض األسماء مثل (ابن – ابنو – اثنان – اثنتان – اسم – امرء – امرأة – أيمن هللا – أيم هللا)
أداة التعريف ال .

انب ِط ْح – انبطاح ) .
انب َ
ط َح – َ
 .2أول الفعل الماضي الخماسي وأمره ومصدره ( انكسر – انكسر – انكسار ) َ ( ،
 .3أول الفعل الماضي السداسي وأمره ومصدره ( استَ ْخ َرَج – استَ ْخ ِرج – استخراج ) ( ،استَْف َي َم – استَْف ِيم – استفيام )
 .4أمر الفعل الماضي الثالثي ( شرب – كتب – جمس – ذىب ) (اشرب – اكتب – اجمس – اذىب ) .

أجة تىفسك
ش عٍٍ انكهًاث انتً تبذأ بهًسة قطع وانتً تبذأ بهًسة وصم فًٍا ٌهً
 :2اتق هللا
إن هللا معنا .
:6
حيثما كنت.

 :3استخرج العمال البترول .
 :5استعينوا بالصبر والصالة.

:4إنما المؤمنون إخوة.
:5وبالوالدين إحسانا.

 :6حضر العمال اجتماع مجمس اإلدارة .
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أَىاع انخبر


نعمم أن الجممة االسمية ىي التي تبدأ باسم وتتكون من ( مبتدأ  +خبر )

فمثال  :الشجرة مثمرة .التمميذات نشيطات  .المعممون مخمصون  الممرضات ساىرات  .التالميذ نشيطون

 .تذكر أن  :المبتدأ دائما مرفوع والخبر دائما مرفوع .
يرفع بالضمة

 .6إذا دل عمى مفرد

 .2إذا دل عمى مثنى

يرفع باأللف

 .3إذا دل عمى جمع مذكر سالم

يرفع بالواو

 .4إذا دل عمى جمع مؤنث سالم

يرفع بالضمة

 .5إذا دل عمى جمع تكسير

يرفع بالضمة

الشجرة مثمرة

التمميذان نشيطان

المعممون مخمصون

الممرضات ساىرات

التالميذ نشيطون

أَىاع انخبر
مفرد

جممة
اسمية

شبو جممة
فعمية

ظرف

جار ومجرور
زمان

 .1الخبر المفرد  :وىو ما كان كممة واحدة وليس جممة أو شبو جممة حتى وان دل عمى مثنى أو جمع .
مثل   :الصالة نور .

 الكتابان جديدان .

انكهًت

مكان

 الرياضة مفيدة .

 الفالحون نشيطون .

إعرابها

الصالة

 :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة

نور

 :خبر مرفوع وعالمة رفعو الضمة .

َىع
انخبر

مفرد
انجًهح  :وينقسم

 .2انخثر
إلى خبر ( جممة اسمية – خبر جممة فعمية )

مثل   :الكتاب موضوعو سيل .

انكهًت

الكتاب
موضوعو
سيل

إعرابها

َىع انخبر

 :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة
 :موضوع مبتدأ ثان موفوع وعالمة رفعو الضمة  ،والياء ضمير
مبني في محل جر مضاف إليو .

 :خبر لممبتدأ الثاني مرفوع وعالمة رفعو الضمة .
ٔانجًهح يٍ انًثتدأ انثاًَ ٔخثرِ فً يحم رفع خثر انًثتدأ األٔل .

مثل   :الصالة تقوي الجسم .
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جممة اسمية

انكهًت

الصالة
تقوي

الجسم

َىع انخبر

إعرابها

 :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة

جممة فعمية

 :فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره ىي.
 :مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة .
ٔانجًهح انفعهٍح (تقٕي) فً يحم رفع خثر انًثتدأ .

 .3الخبر شبو الجممة

وينقسم إلى ( جار ومجرور – ظرف )

مثل   :التمميذ في المدرسة .
انكهًت

َىع انخبر

إعرابها

التمميذ

 :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة .

المدرسة

 :اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة .

في

شبو جممة جار ومجرور

 :حرف جر .

ٔشثّ انجًهح يٍ انجار ٔانًجرٔر فً يحم رفع خثر انًثتدأ .

مثل   :العصفور بين األغصان .
انكهًت
العصفور
بين

األغصان

َىع انخبر

إعرابها
 :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة .

شبو جممة ظرف مكان

 :ظرف مكان منصوب .

 :مضاف إليو مجرور وعالمة جره الكسرة

ٔشثّ انجًهح ( يٍ انظرف ٔانًضاف إنٍّ ) فً يحم رفع خثر انًثتدأ .

مثل   :االجتماع بعد الطعام .
انكهًت

االجتماع
بعد

الطعام

َىع انخبر

إعرابها

 :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة .

شبو جممة ظرف زمان

 :ظرف زمان منصوب .

 :مضاف إليو مجرور وعالمة جره الكسرة

ٔشثّ انجًهح ( يٍ انظرف ٔانًضاف إنٍّ ) فً يحم رفع خثر انًثتدأ .

ش : 1استخرج انخثر ٔتٍٍ َٕعّ :
 .6المعممات محبوبات من التالميذ .
 .2الطالبان مجتيدان .

 .3المعمم شرحو جميل .

 .4المعمم ينصح التالميذ .
 .5الطائرة فوق السحاب .

أجة تىفسك
 .6العصفور بين األغصان.

 .7الرياضة تقوي الجسم .

 .8المعممون ميتمون بتطوير التعميم .
 .9السيارة محركيا قوي .

.61الشجرة تثمر .

انفعم انالزو وانفعم انًتعذي
ٌُقسى انفعم يٍ حٍث انعًم إنى :
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أ) فعم الزو  :وىو الذي يكتفي برفع فاعمو وال ينصب مفعوال بو .
 ذىب التمميذ إلى المدرسة .

فمثال   :نام الطفل .

 خسر العدو   .استيقع الجنود .

نجد أن األفعال ( نام – ذىب – خسر -استيقع ) قد رفعت فاعال فقط ولم تحتاج إلى مفعول بو وقد تم المعنى .

ب) فعم يتعد  :وىو الذي يرفع فاعال وينصب مفعوال بو كي يتم معنى الجممة .
وينقسم إلى :

 .6متعد لمفعول واحد  :فمثال   :شرب الطفل المبن   .تطمب الشعوب الحرية .
 شفى هللا المريض .

 الراحمون يرحميم الرحمن .

 نجد أن األفعال ( شرب – تطمب – شفى – يرحم ) رفعت فاعال ولكن لكي يتم معنى الجممة
احتاجت لمفعول بو لتنصبو .

 .2متعد لمفعولين  :مثل  [ :عمم – وجد – رأى– حسب– ظن – زعم – خال – جعل
أعطى – منح – منع – كسا – ألبس ]

فمثال   :أعطى هللا اإلنسان العقل .

نـجــد :

 منح هللا عباده نعما ال تحصى .

 عممت القراءة مفيدة .

في المثال األول  :أن الفعل لم يكتفي بالفاعل ( هللا ) فقط وال بالمفعول األول ( إنسان ) بل احتاج لمفعول بو ثان ( عقال )
حتى تتم معنى الجممة .

وىكذا في باقي االمثمة .

الحــع :

 . 6أن المضارع واألمر من األفعال المتعدية يعمل عمل الفعل الماضي أي يرفع فاعال وينصب مفعولين.

 .2عند

اتصال (ىاء الغيبة) أو (كاف الخطاب) أو (ياء المتكمم )بالفعل فأنو يكون فعال متعديا ألن ىذه األفعال تكون في محل نصب
مفعول بو .

مثال  .6القصة قرأتيا  .2عرفتك مجتيدا

 .3أعجبتني الفتاة المؤدبة

أجة تىفسك
س : 1عٍٍ فً انجًم اَتٍح انفعم انالزو ٔانًتعدي يع ذكر انسثة :
 )6ينتصر الحق .

 )2انيزم الباطل .

 )3شفى هللا المريض .

 )4يغفر هللا الذنوب .

 )5الراحمون يرحميم هللا .
 )7يعمر الحب الدنيا .

 )9ساد الحق فانتشر الحب .

 )66تسعى الدولة إلى إقرار العدل بين الناس.

 )63يتحقق االستقرار بالجد والتعاون .

 )6خرج االستعمار ميزوما .

 )8تمأل المحبة قموب األصدقاء .

 )61أعطي هللا مصر جوا رائعا

 )62عممت الفريقان متعادالن
 )64يحترم الصغير الكبير .

انضـًـــــــــــائــر
مستترة

بارزة
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ليست ليا صورة في المفع وتفيم من الكالم

ليا صورة ظاىرة في الكالم تمفع بيا

انضًائر انبارزة
الضمير البارز  ( :منفصل – متصل )

أوال الضمائر المنفصمة
انًتكهى

انًخاطب

انغائب

أنا

أنت

ىو

نحن

أنت

ىي

أنتما

ىما

أنتم

ىم

أنتن

ىن

مـــثــــــــل :
 -1أنت طالب ميذب .

-2نحن طالب ميذبون.

-3ىي بنت ميذبة.

– 4أنتما طالبان مجتيدان .

 -5أنتما طالبتان ميذبتان .

 -6أنتم طالب ميذبون .

 -6أنا طالب مجتيد .

– 7أنتن طالبات مجتيدات

 -8ىن طالبات مجتيدات .

ب -الضمائر المتصمة:

وتنقسم إلى ضمائر لمرفع وضمائر لمنصب والجر

أوالً :انضمائس انمتصهة نهسفع :تعسب فاعالً:
 -6تاء الفاعل (تاء مضمومة لممتكمم بنوعيو) مثال :شاىدت -كتبت
 -2تاء المخاطب (تاء مفتوحة لممخاطب وتاء مكسورة لممخاطبة) مثال :كتبت – عرفت
 -3ناء الفاعمين (الجمع المتكممين والمتكممات) مثال :سافرنا -ساعدنا
 -4نون النسوة (الجمع المؤنث) مثال :عرفن -يفزن -اجتيدن

 -5ألف االثنين (لممثنى المذكر والمؤنث) مثال :كتبا -يعرفان -افيما
 -6واو الجماعة (لجمع المذكر) مثال :حضروا – يشاىدون
 -7ياء المخاطبة (لممفردة المؤنثة) مثال :تفيمين -تأخذين.

ثاويا ً :انضمائس انمتصهة نهىصة وانجس:

(ىا الغيبة -كاف الخطاب -نا الفاعمين -ياء المتكمم)

 -6تعرب ضمير مبنى فى محل جر مضاف إليو إذا اتصمت باالسم .مثال :كتابو – كتابك  -كتابى
 -2وضمير مبنى فى محل جر إذا اتصمت بحرف الجر.مثال :بو -لو -إليو -بك -عميك-عمينا

 -3وتعرب ضمير مبنى فى محل نصب مفعول بو إذا اتصمت بالفعل.مثال :قراءتيا -شاىدتك -عرفتكم -أعجابنى

أجة تىفسك
س  :ضع في المكان الخالي مما يأتي ضمي ار مناسبا :
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أ)  .............نتعاون عمى البر والتقوى .
ب)  .............تيتمين بنظافة المنزل .

ج)  .............مدرستان نظيفتان .
د)  .............تحترمين الناس .
ىـ)  .............زاروا اآلثار .

و)  .............ألقينا المحاضرات عمى الطالب .

ز)  .............أخمصي في عممك .

ح)  .............تخمصان في عممكما .

انضًائر انًستترة
وىي ليست ليا صورة ظاىرة تمفع بيا  ،ولكنيا تمحع من الكالم .

أمثمة :

َىعه

ياٌذل
عهٍه

انجًهت

نمعب

فاعل نمعب ضمير مستتر تقديره نحن

مستتر

المتكممون

أحب المرح

فاعل أحب ضمير مستتر تقديره أنا

مستتر

المتكمم

يحافع عمينا

فاعل يحافع ضمير مستتر تقديره ىو

لنفرح

كما تحب

انضًٍر وإعرابه

فاعل نفرح ضمير مستتر تقديره نحن

فاعل تحب ضمير مستتر تقديره أنت

مستتر
مستتر
مستتر

المتكممون
المخاطب
الغائب

ويقدر دائما بعد الفعل .
انضًٍر انًستتر  :ليس لو صورة في الكالم وانما ُيفيم منو ُ
أجة تىفسك
وبين ما يدل عميو :
سّ : 1
قدر الضمير المستتر فيما تحتو خط ّ
د) أتصفح الجريدة بعناية .
أ) نحترم المخمصين في عمميم .
ب) الجندي يحقق األمن لموطن .

ج) األم ترعى األبناء .

ىـ) نحقق أىدافنا بالعمل .

و) ذاكر دروسك باجتياد .

إسُاد األفعال إنى انضًائر
ُيسند الفعل الصحيح والمعتل إلى الضمائر
الماضي ُيسند إلى ( تاء الفاعل – نا الفاعمين – نون النسوة – ألف االثنين – واو الجماعة )
المضارع واألمر ُيسندان إلى ( ألف االثنين – واو الجماعة – ياء المخاطبة – نون النسوة )
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قد يمحق الفعل تغيير عند اإلسناد إلى ىذه الضمائر .
انفعم َىعه

تاء
انفاعم

َا
انفاعهٍٍ

أنف
االثٍٍُ

كتبت
ُ
قمت
ُ

كتب

ماضي

يكتب

مضارع

ــ

اكتب

أمر

ــ

قل

ــ

ــ

قال

يقول

ــ
ــ

ــ

ٌاء
واو
انجًاعت انخاطبت

َىٌ
انُسىة

كتبنا

كتبا

كتبوا

ــ

كتبن

ــ

يكتبان

يكتبون

تكتبين

يكتبن

ــ

اكتبا

اكتبوا

اكتبي

اكتبن

قمنا
ــ

قاال

يقوالن
قوال

ــ

قالوا

يقولون
قولوا

ــ
تقولين
قولي

الحـ ـظ :

قمن

يقمن
قمن

 الفعل الماضي ُيبنى عمى السكون إذا اتصل بـ ( نون النسوة – نا الدالة عمى الفاعمين – تاء الفاعل )
ومبني عمى الفتح إذا اتصل بـ ألف االثنين .
ومبني عمى الضم إذا اتصل بـ واو الجماعة .

 الفعل المضارع ُيبنى عمى السكون إذا اتصل بنون النسوة .
 الفعل األمر ُيبنى عمى السكون إذا اتصل بنون النسوة .

ويبنى عمى حذف النون إذا اتصل بـ ( ألف االثنين – واو الجماعة – ياء المخاطبة )
ُ
أجة تىفسك
وغير الالزم :
حول العبارة اآلتية لغير الواحد ّ
سّ : 1
أنا شرفت وطني .

أنت  .........................أنت  .........................أنتما .........................

أنتم  .........................أنتن .........................
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س : 2اسند األفعال اآلتية إلى الضمائر كما في المثال :
انفعم

تاء
انفاعم

َا
انفاعهٍٍ

أنف
االثٍٍُ

سعى

سعيت

سعينا

سعيا

يرضى

ٌاء
واو
انجًاعت انخاطبت
سعوا

َىٌ
انُسىة
سعين

ــ

قام

وعد

ينظر
يق أر

يأخذ

انفعم انصحٍح وانفعم انًعتم
حروف العمة { األلف – الواو – الياء } واي .

الفعل ينقسم إلى
معتل

صحيح

وىو ما كان أحد أصولو حرف من حروف العمة

وىو ما خمت أصولو من أحرف العمة

وعد – مشى – عاد – يخمو – يحوي –

مثل  :شرب – قتل – ذىب – ضرب – أكل –

يضيع  -جاء

وصف – يسمع – حمد – كتب – نيض

 ياء المضارعة ال تعتبر حرف عمة  ،ولذلك تأتي بالماضي لنعرف أصول الفعل .
أوواع الفعل الصحيح

سالم

 .1الفعل الصحيح السالم :

ميموز

مضعف

وىو ما خمت أصولو من اليمزة أو التضعيف مثل  :سمع– كتب – حضر –شرب .

 .2الفعل الصحيح الميموز :

وىو ما كان أحد حروفو األصمية اليمزة مثل  :أكل – أمر – أذن – أخذ – سأل – دأب .

 .3الفعل الصحيح المضعف  :وينقسم إلى :

شد .
مد – ى ّز – ّ
فر – ّ
 مضعف ثالثي  :وىو ما كانت عينو والمو من جنس واحد (فعل) مثل ّ :
 مضعف رباعي  :وىو ما كانت فاؤه والمو األولى من جنس واحد  ،وعينو والمو الثانية من جنس
واحد (فعمل) مثل  :وسوس – زلزل – زعزع – رقرق – عسعس .
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أوواع الفعل المعتل

أجوف

مثال

ناقص

 .6الفعل المثال  :ىو ما كانت (فاؤه) {وىي الحرف األول} حرف من حروف العمة  ،مثل  :وجد – وعد – وقف
– وىب – يئس .

 .2الفعل األجوف  :وىو ما كان عينو حرف من حروف العمة  ،مثل  :قال – عاد – يقوم – يصوم – يبيع – قام .
 .3الفعل الناقص  :وىو ما كانت المو حرف من حروف العمة  ،مثل  :مشى – دعا – سما – يجري .

 لفيف مفروق  :وىو ما كانت فاؤه والمو حرفين من أحرف العمة (فعل)  ،مثل  :وعى – وفى – وقى .

لفيف مقرون  :وىو ما كانت عينو والمو حرفين من أحرف العمة(فعل)،مثل  :طوى – نوى – روى – ىوى.
أجة تىفسك
سّ : 1بين األفعال المعتمة من األفعال الصحيحة في الجمل اآلتية :
:2ادع إلي سبيل ربك بالحكمة
 :6تحرص الدولة عمي اإلنتاج
 : 3رأى الولد المبارة

 :5يرمي الالعب الكرة

 : 7استمع الطالب لمنصيحة

:4نق أر باىتمام

:6صام المسممون رمضان
:8تعيش مصر حرة

سّ : 5بين نوع الفعل المعتل في الجمل اآلتية :
 -يميو الطفل باأللعاب .

– نام سامي الساعة العاشرة مساء .
– وزن التاجر كيمو دقيقا .

 -يقضي القاضي بالحق .

 -يصوم المسممون رمضان .

– وصل الصديقان إلى الغابة .

– ضرب األسد الحمار فقطع ذيمو .

 -أخذ الحمار يفكر في المنصب .
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انتًٍٍس



تعريفو  :اسم نكرة منصوب يذكر بعد مبيم إلزالة إبيامو وبيان المراد منو .
مثال  :اشتريت قنطا ار قطنا .

اشتريت  :فعل ماض والتاء تاء الفاعل .

قنطا ًار  :مفعول بو منصوب .

قطنـًا  :تمييز منصوب بالفتحة .
 نجد في ىذا المثال أن كممة (قنطا ًار) مبيمة وغير واضحة ولكن كممة (قطنًا) جاءت وبينت المقصود منيا
وأشانت ما تها مه غمىض  ،ونرنك وجد كهمة (قطىاً) تمييص وكهمة (قىطازاً) مميص .
المميز  :ىو االسم المبيم الذي يوضحو ويزيل إبيامو ىو التمييز .
المميز ُ :يعرب حسب موقعو في الجممة .
وينقسم التمييز حسب نوع إلى  :ممفوظ – ممحوظ .

أو ًال  :التمييز الممفوظ :

وىو ما ُيذكر بمفظو صراحة في الكالم  ،وىو أربعة أنواع :

وزن  -كيل  -مساحة  -عدد

 وزن مثل  :اشتريت جرامًا ذىبًا .
 كيل مثل  :باع الفالح أردبًا قمحًا .

 مساحة مثل  :زرعت فدانًا مو ًاز .
 عدد مثل  :قرأت ثالثين قصة .

الحع أنو :

يجوز في التمييز الذي مميزه اسم ( كيل أو مساحة أو وزن ) أن ُيعرب :
 .2تمييز مجرور باإلضافة .
 .6تمييز منصوب .
 .3تمييز مجرور بمن .

فمثال :

باع التاجر مت ًار حري ًار .

باع التاجر متر حرير .

باع التاجر مت اًر من الحرير .

تمييز منصوب
تمييز مجرور باإلضافة .

تمييز مجرور بمن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ تًٍٍس انعذد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
العدد ( )2 ، 6ال تمييز ليما – يدل عمييما لفع المعدود ،واذا ذكر العدد بعد المعدود كان العدد نعتًا لو .
فكممة طالب تدل عمى العدد ( ) 6
كرم المدير طالبًا .
فمثال :
أما إذا قمنا :

كرم المدير طالبًا واحدًا .

فواحدًا  :نعت منصوب لطالبًا .
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اشتسيت كتاتيه .
اشترك في المسابقة طالبان .
األيثهت
فاز ثالثة طالب

شاىدت خمس مباريات

ىذا الكتاب بعشرة جنييات

فاز أحد عشر طالباً
نجح ثالثون طالباً

انعذد
ثالثة

خمس
عشرة

أحد عشر
ثالثون

كتاتيه  :مفعىل ته مىصىب تانياء .
طالبان  :فاعل مرفوع باأللف .
إعرابه

فاعل مرفوع بالضمة

مفعول بو منصوب بالفتحة

انتًٍٍس

حكى انتًٍٍس

طالب

جمع مجرور باإلضافة

مباريات

من ( ) 9 : 3

مبني عمى الفتح في محل رفع فاعل

طالباً
طالباً

مفرد منصوب

فاعل مرفوع

سائح

اسم مجرور بالكسرة
فاعل مرفوع بالواو

جنييات

تسابق ثالثة وثمانون العباً

ثالثة

فاعل مرفوع بالضمة

العباً

إن في المطار مئة طائرة

مئة

اسم إن مؤخر منصوب

طائرة

وصل ألف سائح

ألف

من ( ) 99 : 66
جع مجرور باإلضافة
من (  ) 6111 : 611ومضاعفاتيا

الح ـظ :
 األعداد من (  ) 61 : 3يأتي التمييز جمعًا مجرو ًار .
 األعداد من (  ) 99 : 66يأتي تمييزىا مفرد منصوب .
 األعداد من (  ) 6111 : 611ومضاعفاتيا يأتي تمييزىا مفرد مجرور باإلضافة .

ثاني ًا  :التمييز الممحوظ :

وىو ما يمحع من الكالم وال ُيذكر بمفظو صراحة في الكالم .
والتمييز الممحوظ دائما منصوب ويكون غالبا بعد كممة عمى وزن ( أفعل ) .

ويسمى التمييز ( تمييز نسبة ) نسبة إلى مبتدأ – نسبة إلى فاعل – نسبة إلى مفعول بو .
فمثال  :أنا أكثر منك ماال ً .
ال  :تمييز منصوب وعالمة نصبو الفتحة وىو نسبة إلى مبتدأ .
ما ً

األصل  :مالي أكثر من مالك .
 القرى أطية مه المدن هواء .
ىواء  :تمييز منصوب نسبة إلى مبتدأ .

َ
فاض القلة سروراً .

سرو ًار  :تمييز منصوب وىو نسبة إلى فاعل .

نقول  :اشتعل شيب الرأس .
 زرعىا األرض أزهاراً .
أزىا اًر  :تمييز منصوب نسبة إلى مفعول .

نقول  :فجرنا عيون األرض .
 المصريون أعظم الشعوب اتحاداً .
اتحاداً  :تمييز منصوب .

فنقول  :ىواء القرى أطيب من ىواء المدن .
 اشتعل الرأس شيثاً .
شيبًا  :تمييز منصوب نسبة إلى الفاعل .

نقول  :فاض سرور القمب .
 فجروا األرض عيوواً .
عيونًا  :تمييز منصوب نسبة إلى مفعول .

 التمييز في األمثمة السابقة ممحوظ 
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أجة تىفسك
وبين نوعو فيما يمي :
س  :استخرج التمييز ّ
 #في الحديقة خمس أشجار مثمرة .

 #السنة ثالثمائة وخمسة وستون يومًا .
 #في الشير القمري تسع وعشرون ليمة .

 #ندخل الحديقة من أربعة أبواب واسعة

 #في القرآن مائة وأربع عشرة سورة .

 #ع ّذب هللا الكافرين بسبع ليال وثمانية أيام حسومًا .

 #في الحديقة خمسون شجرة برتقاالً .

 #قرأت ثالث قصص وكتبت خمسة خطابات تينئة .

 #يدرس الطالب ستة عشر عاماً في التعميم العام والجامعي  # .زرعنا في الحديقة ثالثين شجرة تفاحاً .

انتىكٍذ
 ىو تابع ُيذكر في الكالم لدفع َتَوىُّم ربما حممو الكالم إلى السامع أو القاريء أنو غير الحقيقة .
 ساعد المعمم نفسو التالميذ في اإلجابة الصحيحة 
 كممة نفسو تفيد أن المعمم ساعد التالميذ بالفعل وليس غيره .

 التوكيد يتبع المؤكد في اإلعراب ( الرفع – النصب – الجر ).

التوكيد نوعان

معنوي

لفظي

أو ًال  :التوكيد المفظي :
 ويكون بتكرار المفع سواء كان المفع   :اسماً



 فعالً

 حرفاً

االسم السابق لمفع التوكيد يسمى ( المؤكد ) والتوكيد يأتي بعده .
انًثال

انًؤكذ

األمانة األمانة صفة جميمة
الكريم ينفق ينفق من مالو

األمانة
ينفق

الال أتأخر عن أداء الواجب

ال

الحق واضح الحق واضح

الحق واضح

إعرابه

مبتدأ مرفوع .

انتىكٍذ

ضمير مستتر تقديره ىو.
حرف نفي ال محل لو من
اإلعراب

الحق  :مبتدأ مرفوع
واضح  :خبر مرفوع
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إعرابه

َىع
انًؤكذ

توكيد لفظي مرفوع

ينفق

اسم

جًهح فعهٍح يٍ انفعم ٔانفاعم
(انضًٍر انًستتر تقدٌرِ ْٕ)
فً يحم رفع تٕكٍد

فعل

ال

تٕكٍد يثًُ ال يحم نّ يٍ
اإلعراب

حرف

األمانة

فعل مضارع مرفوع والفاعل

 جممة ( اسمية أو فعمية) .

الحق واضح

جًهح اسًٍح فً يحم رفع
تٕكٍد

جممة اسمية

ثانيًا  :التوكيد المعنوي :
يكون بألفاظ توافق المؤكد في المعنى وتخالفو في المفع .

وألفـاظ التوكيد :

 لتوكيد المفرد ( :نفس  -عين)
 لممثنى المذكر ( :كال)

 لتوكيد الجمع بنوعيو ( :كل – جميع )
 لممثنى المؤنث (:كمتا)

 يشترط في ىذه األلفاظ لكي ُتعرب توكيد معنوي :
 .6أن تُضاف إلى ضمير بارز يعود عمى المؤكد ويطابقو في العدد وفي النوع  ،ويكون الضمير مبنـي فـي
محل جر مضاف إليو .

ويعرب حسب موقعو في الجممة .
 .2المؤكد يسبق التوكيد ُ
 .3يمكن االستغناء عن ألفاظ التوكيد مع الحفاظ عمى معنى الجممة بدون خمل أو نقص .

 .1التوكيد بـ [ نفس – عين ]
**

يعستان تىكيد معىىي إذا اتصم تهما ضميس يعىد عهى انمؤكد  ،وكرنك يمكه االستغىاء عىهما وال

يتغيس
انمعىى .
انًثال

انًؤكذ

انتىكٍذ

المدير نفسو حضر الحفل

المدير

نفسو

ألقيت القصيدة نفسيا

رأيت الطبيب عينو يجري الجراحة

القصيدة
الطبيب

نفسيا

توكيد معنوي منصوب

شاركت في الحفل الطالبة عينيا

الطالبة

عينيا

توكيد معنوي مرفوع

عينو

إعرابه

توكيد معنوي مرفوع

توكيد معنوي منصوب

* إذا أردنا توكيد المثني أو الجمع بمفظتي (نفس  -عين) نأتي بيما عمى وزن (أفعل) (أنفس  -أعين) .
يثـــــــــــــم :
 استمعت إلى شرح المعممات أنفسين أو أعينين .
 جاء التمميذان أعينيما أو أنفسيما .
 زرع الفالحون أعينيم أو أنفسيم .



اوتثه  :إذا ُفِق َد شرط ُيعربا حسب موقعيما في الجممة .
يثـــــــــــــم :
 نفس الشاعر ىادئة .

نفس ىنا تُعرب  :مبتدأ مرفوع وليست توكيد ألننا ال يمكن أن نستغنى عنيا في الجممة .
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 .2التوكيد بـ ( كال – كلتا )
**
**

[ كال – كمتا ] تعربان إعراب المثنى باأللف رفعًا  ،وبالياء مصبًا وج ًار إذا اتصل بيما الضمير ىما.
البد أن تشتمال عمى ضميريعود عمى المؤكد ويطابقو  .يمكن االستغناء عنيما وال يتغير معنى الجممة .
انًثال

انًؤكذ انتىكٍذ

الكتابان

الكتابان كالىما جيد

القصتين

قرأت القصتين كمتييما في المكتبة

السائحين

سممت عمى السائحين كمييما في

المطار

اوتثه :

كالىما

كمتييما
كمييما

إعرابه

كال:توكيد معنوي مرفوع باأللف  ،ىما:مضاف إليو

كمتى:توكيد معنوي منصوب بالياء  ،ىما:مضاف
إليو

كمى:توكيد معنوي مجرور بالياء  ،ىما:مضاف إليو

إذا لم يتصل بيما ضمير فإنيما تعربان عمى حسب موقعيما
في الجممة بحركات مقدرة (ضمة – فتحة – كسرة )

يثـــــــــــــم :
 زرت كمتا المدرستين .

كمتا  :مفعول بو منصوب بفتحة ُمقدرة .
كال  :فاعل مرفوع بالضمة المقدرة .

 فاز كال الفريقين .

كمتا  :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة .

 مررت بكمتا المزرعتين .

 .3التوكيد بـ ( كل – جميع )
**

يشترط فييما :

 .6أن يتصال بضمير يعود عمى المؤكد ويطابقو .
 .2يمكن االستغناء عنيما وال يتغير المعنى .
انًثال

اىتم الفالح بالزراعة كميا

انًؤكذ

انتىكٍذ

الفالح

كميا

إعرابه

كل :توكيد معنوي مجرور  ،ىا :مضاف إليو

مدح القرآن المؤمنين جميعيم

المؤمنين

جميعيم

جميع :توكيد معنوي منصوب  ،ىم :مضاف

سررت بالنتائج كميا

الضيوف

جميعيم

إليو

الطالب

جميعيم

إليو

وقف الطالب جميعيم احتراماً
لممدير

النتائج

كميا

جميع :توكيد معنوي منصوب  ،ىم :مضاف
كل :توكيد معنوي مجرور  ،ىا :مضاف إليو

جميع :توكيد معنوي مرفوع  ،ىم :مضاف إليو
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اوتثه :

إذا لم يتصل بـ ( كل  -جميع ) ضمير يعود عمى المؤكد

فتعرب حسب موقعيا في الجممة  ،وبذلك ال تكون توكيد

يثـــــــــــــم :
شاىدت جميع الطائرات .

**

جميع  :مفعول بو منصوب بالفتحة .

إذا جاءت ( جميعا ) بالشكل التالي فتعرب حال :
يثـــــــــــــم :


**



حضر التالميذ جميعا .

كونوا جميعًا صفًا واحدًا .
جميعا  :حال .

جميعا  :حال .

لفظة ( عامة ) تأتي أيضاً لمتوكيد مثل (كل  -جميع) .

يثـــــــــــــم  :رضى هللا عن الشيداء عامتيم .
أجة تىفسك
س : 1أ ّكد الكممات التي بين األقواس فيما يمي توكيداً لفظياً مع الضبط إن أمكن :
 ( .2ال ) أىمل الواجب .

 .6إن ( أخاك ) من واساك .

 ( .4الحكومة تحافع ) عمى األمن .

 ( .3المعمم ) خير ناصح لتالميذه .

وبين عالمة إعراب كل منيما :
س : 2استخرج التوكيد والمؤكد فيما يمي ّ ،
 .6استمعت إلى قصتين كمتييما مفيد .
 .6فاز فاز من حافع عمى الصالة .
 .2اىتمت السيدة سوزان مبرك نفسيا بمشروع القراءة لمجميع  .7 .احتفل بنجاحي األقارب كميم .
 .3نحن نؤمن بالنبيين عيسى وموسى كمييما .

 .8دعا الرسوالن كالىما برفق ولين .

 .4بعث هللا الرسولين كمييما لمناس .

 .9اتبع الناس الرسالتين كمتييما .

 .61الرسالتان كمتاىما مفيدتان لمبشر .

 .5قرأت القصتين كمتييما .

س : 3أكد توكيدًا معنوياً ما تحتو خط فيما يمي :
 .6قّمم البستاني الشجرتين .

 .2الزلزال والفيضان مدمران .

 .3إن الثروة البشرية والمادية أساس المجتمع .

 .4الطالبان متفوقان .
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