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 التمييز



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس التمييز للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

المميز اسم نكرة يذكر لبيان المراد من اسم مبهم أو جملة مبهمة قبله، و يسمى كل منهما مميزا .

المميز يعرب حسب موقعه في الجملة و هو ينقسم إلى نوعين:

مميز ملفوظ: أي أنه يلفظ ويذكر في الجملة.

مميز ملحوظ: و هو ما يفهم من الجملة من غير أن يذكر فيها.

حكم التمييز:

تمييز العدد: ينصب مفردا مع أحد عشر وتسع وتسعين وما بينهما ويجر باإلضافة جمعا مع الثالثة والعشرة وما بينهما ويجر مفردا

مع المائة واأللف.

تمييز أسماء المقادير: يأتي منصوبا وقد يجر بمن أو باإلضافة.

إذا كان المميز ملحوظا فإن التمييز يأتي منصوبا.

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

قطفُت عشرين وردة.

طاب المحسن نفسا.

حرَث الفالُح هكتارا ذرة.

أعطى الرجل الفقير صاَع قمح.

أعطى الرجل الفقير صاعا من القمح.

امتأل قلُبه حبورا.

كانت أكثر إشراقا.

َحضَر ثالثة رجال.

حضَر أحد عشر رجال.

حضَر مئة رجل.

الوصف والتحليل

تعريف التمييز والمميز

إذا أخذنا المثال (قطفُت عشرين وردة) و(طاب المحسن نفسا) نجد أن:

االسم (عشرين) والجملة (طاب المحسن) مبهمين في غياب االسمين (وردة) و(نفسا)، ويسمى كل منهما (عشرين – طاب –

المحسن) مميزا.

االسمين (وردة) و( نفسا) يزيالن إبهام ما قبلهما ويسميان تمييزا.

استنتاج

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althania-iadadi#section-1846
https://www.alloschool.com/element/12618
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التمييز اسم نكرة يأتي لتمييز وتوضيح اسم مبهم أو جملة مبهمة قبله، ويسمى كل منهما مميزا.

نوع المميز وأحكام التمييز

حكمه اإلعرابيالتمييزنوعهالمميزالتراكيب

منصوبذرةمفرد ملفوظهكتاراحرَث الفالح هكتارا ذرة.

مجرور باإلضافةقمحمفرد ملفوظصاعأعطى الرجل الفقير صاع قمح.

مجرور بمنمن القمحمفرد ملفوظصاعاأعطى الرجل الفقير صاعا من القمح.

منصوبحبورامفرد ملفوظامتأل قلبهامتأل قلبه حبورا.

منصوبإشراقامفرد ملفوظكانت أكثركانت أكثر إشراقا.

استنتاج

المميز ينقسم إلى نوعين:

مميز ملفوظ: وهو ما يتلفظ به في الكالم ويدل على المساحة أو الكيل أو العدد، وهذا النوع يكون تمييزه منصوبا أو مجرورا بمن

أو مجرورا باإلضافة.

مميز ملحوظ: وهو ما ال يتلفظ به في الكالم ولكن يفهم من الجملة، وهذا النوع يكون تمييزه منصوبا دائما.

تمييز العدد

حكمه اإلعرابيالتمييزنوعهالمميزالتراكيب

مجرور باإلضافةرجالملفوظثالثةحضَر ثالثة رجال.

منصوبرجالملفوظأحد عشرحضر أحد عشر رجال.

مجرور باإلضافةرجلملفوظمئةحضر مئة رجل.

استنتاج

لتمييز العدد حكمين:

يجر باإلضافة مع األعداد (من ثالثة إلى عشرة) حيث يكون جمعا، ومع (مائة وألف) حيث يكون مفردا.

ينصب مع األعداد (11 إلى 99) حيث يكون مفردا.

الملخص

التمييز اسم يذكر لبيان المراد من اسم سابق يصلح ألن تراد به أشياء كثيرة، والمميز قسمان:

1) تمييز ملفوظ: وهو ما يلفظ به في الجملة، كأسماء المقادير (الوزن والمساحة والعدد والكيل). يجوز في تمييز الوزن و الكيل

والمساحة أن ينصب وأن يجر باإلضافة أو بمن، مثال:

شربت كوًبا ماًءا.

. شربت كوب ماِءِ

. أكل الحصان حفنة شعيرا، أكل الحصان حفنة من شعيِرِ

2) تمييز ملحوظ: ويفهم من الجملة من غير أن يذكر فيها، ينصب التمييز إذا كان المميز ملحوظا مثال:

العنب من ألذ أنواع الفاكهة طمًعا.

فاض القلب سروًرا.
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تمييز العدد

1) يكون تمييز العدد جمعا مجرورا باإلضافة مع األعداد من ثالثة الى عشرة، مثال:

غرسُت ثالث شجيراِتِ

اشتريت خمسة أقالِمِ

2) يكون تمييز العدد مفردا منصوبا مع األعداد من أحد عشر الى تسعة وتسعين، مثال:

في الشهر ثالثون يومًا

رأيت أحد عشر فارسا

3) يكون تمييز العدد مفردا مجرورا باإلضافة مع المئة واأللف ومضاعفتهما، مثال:

ركب السفينة مائتا مسافِرِ

قطع القطار خمسمائة ميلِِ

نماذج في اإلعراب

اشَتريُت ِرطًال َبلًَحا:

اشَتريُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.

ِرطًال: مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.

َبلًَحا: تمييز كيل ملفوظ منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

شِربُت ِلتًرا َحليًبا:

َشِربُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.

لتًرا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

حليًبا: تمييز وزن ملفوظ منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

َشِربُت كأَس حليِب:

َشِربُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.

كأَس: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف.

: مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. حِليِبِ

: َشِربُت كأًسا من حليِبِ

ِمن: حرف جر مبني على السكون، ال محل له من اإلعراب.

: اسم مجرور، وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. حِليِبِ

َحَصَد الفال�ُح ِهكتاًرا َقْمًحا:

حَصَد: فعل ماض مبني على الفتح.

الَفال�ُح: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ِهكتاًرا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

َقمًحا: تمييز كيل ملفوظ منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

في المزرعِة ِعشروَن ِعجًال:
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في: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

المزرَعِة: اسم مجرور ب (في) وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم.

ِعشروَن: مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم.

ِعجًال: تمييز عدد منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

حُسَن أحمُد خلًقا:

حُسَن: فعل ماض جامد مبني على الفتح.

أحمُد: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

خلًقا: تمييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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