
 ( من ) معنى متضمن فضمة نكرة اسم ىو : حدُّه
 ، وتبييًنا ومبيًِّنا ، وتفسيًرا مفسًِّرا ويسمَّى ، البيانية
 .قمًحا كيمةً  زيًدا وىبتُ  : كقولنا .وتمييًزا وُمميًِّزا

أن يكون اسما صريحا ؛ ألنَّ التمييز ال يكون جممة : اسم•
 .وال لفظا مؤوال

 االساسي المعنى عنو يستغني أن يمكن ما وىو : الفضمة•
   .العمدة خالف وىو ، لمجممة

 أو قبميا ما جنس تبيِّن التي أي :( من ) معنى متضمن•
  في ) معنى متضمن ألنَّو ؛ الحال بذلك وخرج ، نوعو

 لما بيان فيو وليس ( من ) معنى تضمن ما أيضا وخرج.(
 :نحو ، لمجنس النافية ال كاسم ، قبمو

 ال من رجل قائم:    التقدير. ال رجَل قائٌم 
 

 



 أقسام التمييز
 :تمييز الذات أو المفرد : أوال

؛ ( تمييز الذات ) عن كممة واحدة ، ويسمى  االبياموىو الذي يزيل  
أن تكون شيئا  ابيامياألنَّ الغالب في تمك الكممة التي يزيل 

 :محسوسا مجسًَّما ، ويكون ُمَميَّزه لفظا دااًل عمى أمرين
 :العدد ، نحو -1

 .اشتريُت عشرين كتاًبا -                         
 .جاء ثالثَة عشَر طالًبا -                     
 .مررُت بإحدى عشرَة طالبةً  -                     

الكيل ، والوزن ، : غيُرىا ،وىي ثالثة  بياوىي التي ُيقدَُّر : المقادير -2    
 والمساحة

 (( كيل.      )) قمًحا كيمةً وىبُت زيًدا  -                     
 (( وزن.     )) اشتريُت رطاًل نحاًسا -                     
 ((. مساحة)) .         جنيُت فداًنا قطنا -                     

             



 :تمييز الجممة ، النسبة: ثانيا•
 ، الجملة طرفً بٌن العام المعنى عن والغموض االبهام ٌزٌل الذي وهو

 ) ٌسمى ولذلك ، االشٌاء من لشًء فٌها المنسوب المعنى وهو
 .( النسبة تمٌٌز

 :وينقسم ىذا النوع من التمييز بحسب أصمو عمى قسمين ىما
 :ما أصمو فاعل، نحو  -   

 .زاد سكاُن البالد:   االصل.     زادت البالُد سكَّاًنا              
 اختمفت طباُع الناسِ :   االصل.   اختمف الناُس طباًعا              
 .اشتعل شيُب الرأس:  االصل.    اشتعل الرأًس شيًبا             

 :، نحوبوما أصمو مفعول  -  
 .أعددُت ألواَن الطعام:  االصل.          أعددُت الطعاَم ألواًنا       
 .الحدبقةِ نسَّقًت أزىاَر : االصل.          نسَّقُت الحديقَة أزىاًرا      

رنا األرَض عيوًنا     رنا عيوَن : االصل.          وفجَّ  .االرضِ وفجَّ
               



 أحكام التمييز
 :أحكام تمييز المفرد: أوال •

 :إْن كان تمييًزا لمكيل أو الوزن أو المساحة ، جاز فيو ثالثة أوجو* 
 .قمًحا كيمةً اشتريُت :النصب عمى التمييز وىو األحسن، نحو  -   
 .قمحٍ  كيمةَ اشتريُت : ، نحو  باالضافةالجر  -   
 .من قمحٍ  كيمةً اشتريُت : ، نحو ( من )  بـالجر  -   

 ِِ. 
غير التمييز ، ويجوز  الىإذا كان الُمميَّز أضيف  باالضافةويمتنع الجر 

 :، نحو( من )  بـالنصب أو الجر 
 .ما في اإلناء قدُر راحٍة دقيًقا ، أو من دقيقٍ                   
 ((فمن ُيقبَل من أحدىم ملُء األرِض ذىًبا : )) قال تعالى                  

               



 :إْن كان تمًٌٌزا للعدد ، ففٌه أحكام* 
عشرة أو كان مئة أو مئات أو ألفا أو  الىإذا كان العدد من ثالثة  -   

 :،  نحو  باالضافةألوفا،وجب أن يكون التمييز مجرورا 
قرأت في العطمة ثالثة كتٍب ، كل كتاب مئُة صفحٍة ، وعدد  -    

 .السطور ألُف سطرٍ 
 .والعامل في تمييز المفرد ىو المفظ المبيم

 :أحكام تمييز الجممة : ثانيا 
 : وجوب النصب 

 :إْن كان محوَّاًل عن الفاعل أو المفعول ، نحو/ أ 
 .منزلةً  االمينعال  -.             ارتفع المخمُص درجةً  -       
 .نظَّمُت الكتَب صفوًفا -.                 رتَّبُت الغرفَة أثاثًا -       

 ِِ. 
               



إن كان واقعا بعد أفعل التفضيل بشرط أن يكون فاعال في المعنى ، / ب 
 :نحو

 أنت أعمى منزاًل وأكثُر ماالً  -.     المتعمُم أكثُر إجادةً  -   
 

 :، نحو باالضافةوإْن لم ٌكن فاعال فً المعنى وجب جره 
 .فاطمُة أفضل طالبةٍ  -.    عميٌّ أفضُل جندي   -   

 :غير التمييز فإنَّو حينئذ يجب نصبو ، نحو الى( أفعل ) إال إذا ُأضيف 
 .عميٌّ أفضل الناِس خمًقا -  

 :إذا وقع بعد التعجُّب القياسي والسماعي ، نحو/ ج 
 .هلل درُّك عالًما -.    ما أحسن زيًدا فارًسا-
 .نافًعا بوكفى  -حسبك بالصادق رجاًل    -

 يا جارتا ما أنِت جارةً : ومنو الشاىد 



اختمف النحاة في جواز تقديم التمييز عمى عاممو ، فمنع سيبويو ذلك سواء 
 :أكان العامل متصرفا أم غير متصرف، فال تقول

 .عندي درىما عشرون -.     نفسا طاب زيدٌ  -   
 :وغيره تقديم العامل المتصرف ، فأجازوا الكسائيوأجاز 

 .شيًبا اشتعل رأسي -.      نفسا طاب زيدٌ  -  
 أتيجُر ليمى بالفراِق حبيَبيا؟       وما كان نفًسا بالفراق تطيبُ : ومنو الشاىد

 :فإن كان العامل غير متصرف منعوا التقديم ، فال يجوز التقديم في
 العامل فعل غير متصرف.    ما أحسن زيًدا رجالً -
 عندي عشرون كتابا     العامل اسم غير متصرف-

 :كان العامل فعال متصرفا يؤدي معنى الجامد ، نحو اذاوكذلك 
 انساناما أكفاه : فالمعنى .   انساناكفى بالطبيب  -
 

 ترتيب التمييز مع عاممو



 نشكر حسن إصغائكم

 علي حلو. د


