
                                               األقدسين القلبين راهبات ثانوية

  األساسي الت اسع: الصف                 نجم                                                        عين
                                                                                

 اللغة العربية وآدابها 

 التمييز 

وأن   ،عِ الزراعي  جاَء في تقريرٍ عن الواقعِ الزراعًي أن هُ على الحكومةِ المساعدةُ في تحسيِن الوض

 مختبًرادوِد الحريِر، وخمسةَ عشَر زراعي ٍة، وعشرةَ مكاتَب لتعليم تربية مدارَس  خمسَ تُنشئ 

عةً في جميع المناطق. مصنًعازراعي ًا، وأربعةً وعشريَن   ، موز 

قمًحا بذاًرا لألرِض وأن يُقدَّم لهُ  اطن  وع، زارِ أرًضا للمُ أن تؤم ن الحكومة ويرى التقريُر ضرورةَ 

 في اليوم. حليبًاتُعطيه كلُّ واحدةٍ ثمانيةَ ليتراٍت  أبقارٍ ثالُث 

  . غالًل  هوبذلك يمتلئ  بيتُ 

 شرح الدرس

ل الكلمات الموضوع تحتها خط .  -  تأم 

 فضلة)يأتي بعد األركان األساسي ة للجملة( –نكرة  –اسم  ما القاسم المشترك بين تلك الكلمات؟ -

 منصوب .

حت ما قبلها؛ وأزالت اإلبهام والغموض عنه.ماذا تُفيُد هذه األسماء في الجملة؟  -  وض 

 * نستنتج : 

- التمييز اسم نكرة   جامد )ليس اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشب هة أو صيغة مبالغة( فَ ض  لة 

 منصوب  يزيُل إبهاَم ما قبله، مثل: خمسة عشر مختبًرا.

 إعراب "مختبًرا": تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والثانية للتنوين.

 - التمييز نوعان: 

1- تمييز المفرد أو الذات، وهو الذي يزيل اإلبهام عن السم قبله، ويأتي  بعد العدد،  وأسماء 

. نحو عندي رطاًل زيتًا المقادير،  

 ما دل  على المساحة: هكتار، متر.. -بعد األسماء اآلتية : يأتي تمييز المفرد 

- ...  ما دل  على الوزن: كيلوغرام ، طنٌّ

 ما دل  على الكيل: ليتر... -

 العدد: من أحَد عشَر إلى تسعٍة وتسعين.  -



 كم الستفهامي ة، نحو : كم قلًما اشتريت؟ -

 إلناء ماًء. اقبله، نحو: فاض  الجملةوهو الذي يزيل اإلبهام عن  النسبة أو الجملةتمييز  -2 

 تُحّضر على دفتر اللغة العربيّة تمارين تطبيقيّة:

 : بي ن التمييز، واذكر نوعه فيما يأتي -1

 ِب              في حد ه الحدُّ بين الِجد  واللعِب السيُف أصدُق إنباًء من الكت -

 رى نضجت          جلوُدهم قبل نضجِ التين والعنبتِسعوَن ألفًا كآساِد الش   -

 مألنا المحفظة كتبًا. -

  :أعرب ما يلي -2

  اشتريُت رطاًل زيتًا . 

    

 

 


