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 : انًحٕس انقشآَٙ ، َٔزُبٔل فّٛ :المحاضزج األولي

 رالٔرٓب -ٔسٕسح انفبرحخ: ٔفٛٓب: 

 رحهٛهٓب، ٔأسًبؤْب.-ٕ                           

 أسجبة َضٔنٓب. -ٖ                          

ِحيِم )2( اْلَحْمُد ّلّلِ َربِّ اْلَعالَِميَن )1)بسم هللا الرحمن الرحيم  ْحمـِن الرَّ يِن 3( الرَّ ( َمالِِك َيْوِم الدِّ
اَك َنْسَتِعيُن )4) اَك َنْعُبُد وإِيَّ َراَط الُمسَتِقيَم )5( إِيَّ ( ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيِهْم 6( اهِدَنــــا الصِّ

 .(7الِّيَن )َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِهْم َوالَ الضَّ 

 

 انًحٕس اإليالئٙ: َٔزُبٔل فّٛ:  المحاضزج الثانيح:

 ًْضح انٕطم ٔانقطغ. -ٔ                          

 انًٓضح انًزٕسطخ ٔانًٓضح انًزطشفخ. -ٕ                          

فٙ جٕدح َسهظ انضٕء ُْب ػهٗ كٛفٛخ كزبثخ انًٓضح فٙ ْزِ انًٕاضغ، ٔأًْٛزٓب                  

 األسهٕة.

)َخزبس يٕضٕػبد رزُبست يغ األقسبو غٛش االخزظبص، : انًحٕس انُحٕ٘المحاضزج الثالثح

 : يُٓب: ٔٔرفٛذْى فٙ حٛبرٓى انؼًهٛخ( 

انًجزذأ ٔانخجش، ُْٔب َسهظ انضٕء ػهٗ أسكبٌ انجًهخ االسًٛخ،  -

ٔيؼُٗ كم سكٍ يًُٓب ، ٔانزشاثظ انًؼُٕ٘ ثًُٛٓب ثًب ٚشكم جًهخ 

ًؼُٗ. َٔسهظ انضٕء ػهٗ أٌ انًجزذأ ٚأرٙ ثظٕس يخزهفخ يُٓب ربيخ ان

 انفشد، ٔانجًغ ، ٔانًظذس.

أيب انخجش فٕٓ انجضء انز٘ ٚكًم يؼُٗ انًجزذأ، ٔٚأرٙ ػهٗ خًسخ  -

 إَٔاع:

، ٔانجًهخ انفؼهٛخ، ٔشجّ انجًهخ انظشفٛخ ، انًفشد، ٔانجًهخ االسًٛخ                              

يغ انزًثٛم نكم حبنخ يًب رقذو ثأيثهخ رؼهًٛٛخ ثسٛطخ ، ثى ثأيثهخ يٍ انقشآٌ ٔانجبس ٔانًجشٔس 

 انكشٚى، ٔانشؼش انؼشثٙ.

: انًحٕس األدثٙ، ٔفٙ ْزا انًحٕس َزُبٔل قظبئذ يزُٕػخ، ٔإَٔاع أدثٛخ المحاضزج الزاتعح

 أخشٖ حست يب ٚزسغ نّ انٕقذ انًخظض، ٔيٍ انقظبئذ انزٙ دسسُبْب :

ؼش انؼشاقٙ ثذس شبكش انسٛبة : ٔفٛٓب:  انٕقٕف ػهٗ حٛبح انسٛبة ٔيب قظٛذح انًطش نهش -ٔ

ٔكزنك انٕقٕف يشد ثّ يٍ ظشٔف  اجزًبػٛخ ٔسٛبسٛخ ٔاقزظبدٚخ جؼهذ يُّ شبػشا كجٛشا، 

ػهٗ ثذاٚخ حشكخ انشؼش انحش انزٙ أٔجذْب انسٛبة يغ يجًٕػخ يٍ انشؼشاء: ثى: قشاءح 

شؼشٚخ انجًٛهخ انزٙ رذل ػهٗ ثٛئخ انجظشح انزٙ انقظٛذح ٔانٕقٕف ػهٗ يؼبَٛٓب ٔانظٕس ان

 ػبش انسٛبة فٙ إحذٖ قشاْب فٙ يُطقخ أثٙ انخظٛت :

 قبل انسٛبة:    

               



ٍر ،  عيناًؾ غابتا نخيؿو ساعةى السحى
 . أك شيرفتاف راح ينأل عنيما القمر
 عيناؾ حيف تبسماف تكرؽ الكركـٍ 

ٍر كترقص األضكاء ... كاألقمار في نيى   
 يرٌجو المجذاؼ كٍىنان ساعة السَّحىر

 ... كأنما تنبض في غكرييما ، الٌنجكـٍ 
 كتغرقاف في ضبابو مف أسىن شفيؼٍ 
 كالبحر سرَّح اليديف فكقو المساء ،
 دؼء الشتاء فيو كارتعاشة الخريؼ ،

 كالمكت ، كالميالد ، كالظالـ ، كالضياء ؛
 فتستفيؽ مؿء ركحي ، رعشة البكاء

كةه كحشيَّةه تعانؽ السماءكنش  
 ! كنشكة الطفؿ ًإذا خاؼ مف القمر
 كأف أقكاس السحاب تشرب الغيكـٍ 
 ... كقطرةن فقطرةن تذكب في المطر
 ككركر األطفاؿي في عرائش الكرـك ،

 كدغدغت صمت العصافير عمى الشجر
 ... أنشكدةي المطر

 ... مطر
 ... مطر
 ... مطر

 
 

 : انًحٕس انقشآَٙ:  انًحبضشح انخبيسخ  

 رالٔرٓب.  -ٔسٕسح انفجش، ٔفٛٓب:              

 ششح كهًبرٓب انغبيضخ ٔرٕضٛحٓب. -ٕ                          

 أسجبة َضٔنٓب. -ٖ                           

 دالالد انقسى فٛٓب -ٗ                           



 زشْٛت انز٘ رحًهّ آٚبرٓب .انزشغٛت ٔان -٘                          

 ثسى هللا انشحًٍ انشحٛى

اْنفَْجشِ  .ٔ َٔ 

نََٛبٍل َػْششٍ  .ٕ َٔ 

ْرشِ  .ٖ َٕ اْن َٔ ْفِغ  انشَّ َٔ 

ِْٛم إَِرا َْٚسشِ  .ٗ انهَّ َٔ 

 َْْم فِٙ َرنَِك قََسٌى نِِّز٘ ِحْجشٍ  .٘

َْٛف فََؼَم َسثَُّك ثَِؼبدٍ  .ٙ  أَنَْى رََش َك

بدِ  .7 ًَ  إَِسَو َراِد اْنِؼ

 هَُٓب فِٙ اْنجِالدِ انَّزِٙ نَْى ُْٚخهَْق ِيثْ  .8

ادِ  .9 َٕ ْخَش ثِبْن ٍَ َجبثُٕا انظَّ َٕد انَِّزٚ ًُ ثَ َٔ 

رَبدِ  .ٓٔ ْٔ ٌَ ِر٘ األَ ْٕ فِْشَػ َٔ 

ا فِٙ اْنجاِلدِ  .ٔٔ ْٕ ٍَ طََغ  انَِّزٚ

 فَأَْكثَُشٔا فَِٛٓب اْنفََسبدَ  .ٕٔ

َط َػَزاةٍ  .ٖٔ ْٕ ِْٓى َسثَُّك َس ْٛ  فََظتَّ َػهَ

ْشَطبدِ  .ٗٔ ًِ ٌَّ َسثََّك نَجِبْن  إِ

ٌُ إِ  .٘ٔ ب اإِلََسب ٍِ فَأَيَّ ُّ فََٛقُُٕل َسثِّٙ أَْكَشَي ًَ ََؼَّ َٔ  َرا َيب اْثزاَلُِ َسثُُّّ فَأَْكَشَيُّ 

ٔٙ.  ٍِ ِّ ِسْصقَُّ فََٛقُُٕل َسثِّٙ أََْبََ ْٛ ب إَِرا َيب اْثزَالُِ فَقََذَس َػهَ أَيَّ َٔ 

ٌَ اْنَٛزِٛىَ  .7ٔ  َكالَّ ثَم اّل رُْكِشُيٕ

ٔ8.  ٍِ ْسِكٛ ًِ ٌَ َػهَٗ َطَؼبِو اْن ٕ ال رََحبضُّ َٔ 

ٔ9.  ٌَ رَأُْكهُٕ ب َٔ ًًّّ  انزَُّشاَس أَْكال نَّ

ب .ٕٓ ًًّّ بَل ُحجًّّب َج ًَ ٌَ اْن رُِحجُّٕ َٔ 

ب .ٕٔ ب َدّكًّ  َكالَّ إَِرا ُدكَِّذ األَْسُع َدّكًّ

هَُك َطفًّّب َطفًّّب .ٕٕ ًَ اْن َٔ َجبَء َسثَُّك  َٔ 

ْكَشٖ .ٖٕ أَََّٗ نَُّ انزِّ َٔ  ٌُ ُش اإِلََسب َيئٍِز َٚزََزكَّ ْٕ َيئٍِز ثَِجَََُّٓى َٚ ْٕ ِجَٙء َٚ َٔ 

 زَُِٙ قَذَّْيُذ نَِحَٛبرَِٙٚقُُٕل َٚب نَْٛ  .ٕٗ

ُة َػَزاثَُّ أََحذٌ  .ٕ٘ َيئٍِز اّل َُٚؼزِّ ْٕ  فََٛ

ثَبقَُّ أََحذٌ  .ٕٙ َٔ ال ُٕٚثُِق  َٔ 

ئَُِّخُ  .7ٕ ًَ ْط ًُ  َٚب أََّٚزَُٓب انَُّْفُس اْن

ْشِضَّٛخًّ  .8ٕ  اْسِجِؼٙ إِنَٗ َسثِِّك َساِضَٛخًّ يَّ

 فَبْدُخهِٙ فِٙ ِػجَبِد٘   .9ٕ

اْدُخهِٙ َجَُّزِٙ  .ٖٓ َٔ          

 

 



 كأماكف كضعيا في الجمؿ : عالمات الترقيـ  المحكر اإلمالئي     :السادسةالمحاضرة 

 ػاليبد انزشقٛى           

 تعريفيا : 

الترقيـ : كضع رمكز مخصصة أثناء الكتابة ، بغرض تعييف       
مكاضع الفصؿ كالكقؼ كاالبتداء ، كأنكاع النبرات الصكتية ، 

 كاألغراض الكالمية أثناء القراءة .

 نكاعيا :أ 

 ػ الفاصمة كعالمتيا " ، " : ُ

تككف في الكقؼ الناقص : كىك الكقؼ الذم يككف بسككت      
 المتكمـ ، أك القارئ سككتنا قميالن جدنا ، ال يحسف معو التنفس .

 مكضعيا :

 أ ػ بيف الجمؿ المتصمة المعنى :

، مثؿ : أكحد العراؽ في البالغة ، كمف بو تثنى الخناصر في الكتابة 
 كتتفؽ الشيادات لو ببمكغ الغاية ، مف البراعة كالصناعة.

ب ػ بيف المفردات المعطكفة إذا قصرت عباراتيا ، كأفادت تقسيما أك 
 تنكيعا .

 مثؿ : ينقسـ الكالـ إلى أقساـ ثالثة : اسـ ، كفعؿ ، كحرؼ .

 ِّ ككقكلو تعالى : } حرمت عميكـ أمياتكـ ، كبناتكـ ، كأخكاتكـ {
 . النساء



 ج ػ بيف الجمؿ المعطكفة القصيرة ، كلك كاف كؿ منيا لغرض خاص .

 مثؿ : المعركؼ قركض ، كاألياـ دكؿ .

  الشمس طالعة ، كالنسيـ عميؿ ، كالطيكر مغردة ، كاألزىار      
 ضاحكة .

 الجك شديد الحرارة ، كالرياح سمـك ، كالرؤية منعدمة .      

 قسـ كجكابو .د ػ بيف جممة الشرط كجكابيا ، أك ال

 مثؿ : إذا حضر الماء ، بطؿ التيمـ .

 لئف أنكر المرء مف غيره ما ال ينكر مف نفسو ، ليك أحمؽ .      

ق ػ بيف جممتيف مرتبطتيف في المفظ كالمعنى ، كأف تككف الثانية صفة 
 ، أك حاالن ، أك ظرفنا لألكلى ، ككاف في األكلى بعض الطكؿ .

 رجؿ ، يخيؿ لي أنو عاجز . مثؿ : رأيت شابا ممسكا بيد

 التقيت بصديقي محمد ، كىك يبتسـ .      

  ذىبت إلى مكة ألداء العمرة ، يكـ الجمعة الماضية .      

  ػ الفاصمة المنقكطة : كعالمتيا " ؛ " : ِ

تككف في الكقؼ الكافي ، كىك الكقؼ الذم يككف بسككت المتكمـ      
  س .، أك القارئ سككتا يجكز معو التنف

 مكضعيا :

 ا ػ بيف جممتيف إحداىما سبب في حدكث األخرل .



 مثؿ : خير الكالـ ما قؿ كدؿ ؛ كلـ يىطيؿ فييمؿ .

كمنو قكؿ عمى بف أبى طالب : " أما اإلمرة البٌرة فيعمؿ فييا التقي ؛ 
 كأما اإلمرة الفاجرة فيتمتع فييا الشقي ؛ إلى أف تنقطع مدتو " .

فة التي بينيا مقارنة ، أك مشابية ، أك تقسيـ ب ػ قبؿ المفردات المعطك 
 ، أك ترتيب ، أك تفصيؿ .

مثؿ : اغنـ خمسنا قبؿ خمس : شبابؾ قبؿ ىرمؾ ؛ كصحتؾ قبؿ 
 سقمؾ ؛ كفراغؾ قبؿ شغمؾ ؛ كغناؾ قبؿ فقرؾ ؛ كحياتؾ قبؿ مكتؾ 

 ج ػ قبؿ الجممة المكضحة لما قبميا .

كلكف أكثر الناس ال يعممكف ؛ يعممكف ظاىرنا مف  كقكلو تعالى : }
  الرـك . ٕ، ٔ الحياة الدنيا {

 ػ النقطة : كعالمتيا ) . ( : ّ

   تككف في الكقؼ التاـ ، كىك سككت المتكمـ ، أك القارئ سككتنا      
  تامنا ، مع استراحة لمتنفس .

 مكضعيا :

لمعنى ، كاستقالؿ ما تكضع في نياية الكالـ ، لمداللة عمى تماـ ا     
عرابنا .  بعدىا عما قبميا معنى كا 

كقكؿ عمٌي بف أبي طالب في الزكاة : " فمف أعطاىا طيب النفس بيا 
، فإنيا تجعؿ لو كفارة كمف النار حاجزنا ككقاية ، فال يتبعيا أحد نفسو 

  ، كال يكثرف عمييا ليفو " .

  ػ عالمة التعجب : كرمزىا ) ! ( : ْ



 مكضعيا : ػ

تكضع في آخر الكالـ الذم يدؿ عمى معنى التأثر كالدىشة ،       
 كاالستغراب كاإلغراء ، كالتحذير كالتأسؼ كالدعاء .

 مثؿ : هلل أنتـ ! أما ديف يجمعكـ ! كال حمية تشحذكـ ! .

 كمنو قكؿ الشاعر :

 حذار حذار مف بطشي كفتكي !     ىي الدنيا تقكؿ بمؿء فييا     

  ف يأت الزماف بمثمو ! "كمثؿ : " ىييات أ

  ػ النقطتاف : رمزىا " : " ٓ
 مكضعيا : ػ

تكضع بعد القكؿ ، أك الكالـ المنقكؿ ، أك المقسـ أك المجمؿ        
 بعد تفصيؿ ، أك المفصؿ بعد إجماؿ .

 مريـ . َّكقكلو تعالى : } قاؿ : إني عبد اهلل { 

كم عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ : " ال يدخؿ  كمثؿ : ري
 الجنة مف في قمبو مثقاؿ ذرة مف كبر " ركاه مسمـ .

 كمثؿ : الدنيا يكماف : يـك لؾ كيكـ عميؾ .

كمثؿ : العقؿ ، كالصحة ، كالماؿ ، كالبنكف : تمؾ ىي النعـ التي ال 
  ييحصى شكرىا.

 ػ عالمة االستفياـ : كرمزىا " ؟ " ٔ

  تككف لمداللة عمى الجمؿ االستفيامية .



تكضع في نياية الجممة ، سكاء أكانت مبدكءة بحرؼ      عيا : ػمكض
 استفياـ أـ ال .

 . الكيؼ َُّ كقكلو تعالى : } قؿ ىؿ ننبئكـ باألخسريف أعماال ؟ {

  . يكسؼ َٗ كقكلو تعالى : } أئنؾ ألنت يكسؼ ؟ {

 :  "  "  ػ عالمتا التنصيص : كرمزىما ٕ

أيضا ، كىما ضبتاف تعرؼ عالمتا التنصيص بالتضبيب        
 بينيما ما ينقؿ بنصو مف الكالـ . يكضع

مثؿ : أكصى عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ألبى مكسى األشعرم 
  بكصية جاء فييا " البينة عمى مف ادعى كاليميف عمى مف أنكر " .

  ػ نقط الحذؼ : رمزىا ) ... ( : ٖ

في مكضعيا تكضع ىذه النقط الثالث لمداللة عمى أف     مكضعيا : ػ
 كالمنا محذكفنا .

كذلؾ كأف يستشيد كاتب بعبارة ما ، كأراد أف يحذؼ منيا بعض 
 الكممات ، أك الجمؿ التي ال حاجة لو بيا .

مثؿ : لك اقتصر الناس عمى كتب القدماء لضاع عمـ كثير ، كلذىب 
غزير ، كلضمت أفياـ ثاقبة ... كلمجت األسماع كؿ مردد مكرر   أدب

.  

 -  ة : كرمزىاػ الشرط ٗ

تكضع لمفصؿ بيف كالـ المتخاطبيف في حالة      مكضعيا : ػ 
 المحاكرة ، كتكضع بعد العدد في أكؿ السطر .



مثؿ : طمب بعض الممكؾ كاتبنا لخدمتو . فقاؿ لمممؾ : أصحبؾ عمى 
 ثالث خصاؿ .ػ ما ىي ؟

ا ، كال تقبؿ فيَّ قكؿ قائؿ  -  .ال تيتؾ لي سترنا ، كال تشتـ لي عرضن

 ىذه لؾ عندم . فما لي عندؾ ؟ -

 ال أفشي لؾ سرنا ، كال أؤخر عنؾ نصيحة ، ال أؤثر عميؾ أحدنا . -

  نعـ الصاحب المستصحب ، أنت ! . -

 :  -   - ػ الشرطتاف : كرمزىما َُ

تكضع بينيما الجمؿ االعتراضية ، فيتصؿ ما قبؿ الشرطة        
 ى .األكلى بما بعد الشرطة الثانية في المعن

أطاؿ اهلل بقاء  - ككقكؿ أبي إسحاؽ الصابي : " قد جرت العادة
سالؼ الظنكف الداعية إلى  -األمير  بالتمييد لمحاجة قبؿ مكردىا كا 

  نجاحيا " .

تكضع بينيما كؿ كممة تفسيرية        ( :   ػ القكساف : كرمزىما ) ُُ
أك كؿ ، أك كؿ جممة معترضة ال ترتبط مع غيرىا في سياؽ المعنى ، 

 عبارة يراد لفت النظر إلييا .

مثؿ : قاؿ رسكؿ اهلل ) صمى اهلل عميو كسمـ ( : " المؤمف لممؤمف 
 . كالبنياف يشد بعضو بعضا "

 المحاضرة السابعة: العدد

 أقساـ العدد أربعة -ُ
  .مفرد ، مركب ، ًعقد ، كمعطكؼ



بو ،  يشمؿ الكاحد ، كالعشرة ، كما بينيما . كيمحؽ : فالعدد المفرد
لفظتا مئة كألؼ . كلك اتصمت عالمة تثنية أك جمع كمئتيف ، كألفيف 

  .كمئات كألكؼ
كىك ما تركب تركيبان مزجيان مف عدديف ال فاصؿ  : العدد المركب

بينيما . كينحصر العدد المركب في األعداد : أحد عشر ، كتسعة 
  .عشر كما بينيما

ظ : عشريف ، ثالثيف ، كينحصر اصطالحان في األلفا : العدد الًعقد
كالعدد  .أربعيف ، خمسيف ، سٌتيف ، سبعيف ، ثمانيف ، تسعيف

ينحصر بيف عقديف مف العقكد السالفة . ككؿ عدد  : المعطكؼ
محصكر بيف عقديف عمى الكجو السابؽ ، ال بد أف يشتمؿ عمى 

  : معطكؼ ، كمعطكؼ عميو ، كأداة عطؼ )ىي الكاك( ، مثؿ
خمسكف ، اثناف كثالثكف ، إحدل كأربعكف ، كاحد كعشركف ، ستة ك 

  . كاثنتاف كستكف
 تذكيره كتأنيثو- 1 
  :العدداف : كاحد كاثناف-2  

 :يكافقاف المعدكد ، سكاء أكانا مفرديف ، مثؿ
ف عػػػدكان كاحػػدان لكػػثير  كليس كثيران ألؼ خؿ كصاحب * كا 

أٍ  اًنيىةى أىٍزكىاجو مِّفى الضَّ ٍعًز اٍثنىٍيًف كمثؿ قكلو تعالى : }ثىمى ًمفى اٍلمى ًف اٍثنىٍيًف كى
  .( سكرة األنعاـُّْ.....{ )

دى عىشىرى  أـ مركبيف ، مثؿ قكلو تعالى : }..... يىا أىبًت ًإنِّي رىأىٍيتي أىحى
  .( سكرة يكسؼْكىٍككىبنا.....{ )

 
ٍينان.....{ ) ٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى عى رى كرة ( سَٔكقكلو تعالى : }.....فىانفىجى

  .البقرة
  .أـ معطكفان عمييما ، مثؿ : اشتريت كتابان بكاحدو كعشريف درىمان 

  .كمثؿ : كجدت في الصندكؽ اثنتيف كخمسيف تفاحة



 : ( ٗ - ّألعداد مف )ا-2
تككف عمى عكس المعدكد تذكيران كتأنيثان . سكاء أكانت مفردة ، مثؿ 

ـٍ سىٍبعى لىيىا مىٍيًي رىىىا عى ا.....{ )قكلو تعالى : }سىخَّ اًنيىةى أىيَّاـو حيسيكمن ثىمى ( ٕؿو كى
  .سكرة الحاقة

 أـ مركبة مثؿ : مكثنا في الرحمة ثالثة عشر يكمان ، كأربع عٍشرة ليمة
ًتٍسعيكفى  أـ معطكفان عمييما ، مثؿ قكلو تعالى : }ًإفَّ ىىذىا أىًخي لىوي ًتٍسعه كى

ةن.....{ )   .( سكرة صِّنىٍعجى
  .ثة كعشركف ميتساًبقان كمثؿ : فاز بالجائزة ثال

 (َُالعدد ) -ّ
إذا كاف مفردان ، مثؿ قكلو تعالى :  -يككف عمى خالؼ المعدكد 

ـي عىشىرىًة مىسىاًكيف.....{ )   .( سكرة المائدةٖٗ}.....ًإٍطعىا
  .كمثؿ قكلؾ : اشتريتي عىٍشرى صكر بعشرة دراىـ

: كيككف عمى كفؽ المعدكد إذا كاف مركبان ، مثؿ قكلو تعالى 
بىعىٍثنىا ًمنييـي اٍثنىٍي عىشىرى نىًقيبنا.....{ )   .( سكرة المائدةُِ}.....كى

  :ألفاظ العقكد- ْ
كال تختمؼ صيغة ألفاظ العقكد مع المعدكد مذكران كال مؤنثان ، مثؿ قكلو 

ثيكفى شىٍيرنا .....{ ) اليوي ثىالى ًفصى ٍمميوي كى ( سكرة ُٓتعالى : }..... كىحى
  .األحقاؼ
مئة ، كلفظ ألؼ ، مثؿ قكلو تعالى : }..... ًفي كيؿِّ سينبيمىةو  ككذا لفظي 

بَّةو .....{ )   .( سكرة البقرةُِٔمِّئىةي حى
اـو ثيَـّ بىعىثىوي .....{ ) اتىوي الٌموي ًمئىةى عى ( سكرة ِٗٓكقكلو تعالى : }.....فىأىمى

  .البقرة
 

ـٍ أىٍلؼه يىٍغمً  ف يىكيف مِّنكي بيكٍا أىٍلفىٍيًف ًبًإٍذًف الٌمًو ......{ كقكلو تعالى : }..... كىاً 
  .( سكرة األنفاؿٔٔ)
 تمييز العدد 3- 



كالمقصكد بتمييز العدد إزالةي اإلبياـ مف لفظ العدد ، ألف العدد لفظ 
ميبيـ ، ال يكضح بنفسو المرادى منو ، كال ييعٌيف نكع مدلكلو كمعدكده ، 

( لزاؿ كأف تقكؿ )ثالثة( مثال . كلك قمت )ثالثة كتب( ) أك ثالث لياؿو
اإلبياـ ، كانكشؼ الغمكض عف مدلكؿ العدد . كلذا ييسٌميو النحاة 

 . ()تمييز العدد
  .كليذا التمييز أحكاـ تختمؼ باختالؼ أقساـ العدد

  .( ال يحتاجاف إلى تمييزِ،  ُالعدداف )- 1
( تحتاج لجمع تكسير مجركر باإلضافة ، مثؿ َُ - ّاألعداد )- 2 

  .رجاؿ ، كعشرة نسكةجاء ثالثة 
( يككف التمييز ميفردان منصكبان ، كقكلو تعالى ٗٗ - ُُاألعداد )-  3

ـٍ أىٍربىًعيفى سىنىةن.....{ ) مىٍيًي رَّمىةه عى   .( سكرة المائدةِٔ: }قىاؿى فىًإنَّيىا ميحى
العدداف ، مئة كألؼ يككف تمييزىا ميفردان مجركران ، كقكلو تعالى : -4 

اـو .....{ ) }..... قىاؿى بىؿ   .( سكرة البقرةِٗٓلًَّبٍثتى ًمئىةى عى
 } بِّؾى كىأىٍلًؼ سىنىةو مِّمَّا تىعيدُّكفى ا ًعندى رى فَّ يىٍكمن ككقكلو تعالى : }..... كىاً 

  .( سكرة الحػجْٕ)
 

 


