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 ٍّ اسً نكرة يذكر إلزامة امغيّض ِاإلبَاو عّيا قبنُ ىن كنية أِ جينة امتيييز

ا ٕا  تفاحا  . اشتريُت رط
اازدادت غرفة امينزل   .اتساعا

  : ينقسً امتيييز إمٓ نّعين ٍيا: أنّاعُ 
ا امتيييز امينفّظ ٍِّ امتيييز  :(امذات  )امتيييز اميفرد   -1  ِيسيٓ أيضا

 .امذي يزيه امغيّض عن كنية
  :أىثنة عن تيييز اميفرد  . 
 . ٍِّ ىا دّل عنٓ ِزن أِ ىساحة أِ كيه:اميقدار – أ 
ٕا   : امّزن  ااشتريت رط  . تفاحا

اين  ونستَنك في األسبّع كينّغرا  .سييدا
ا   : اميساحةب ٖ  اباع امتاجر ىترا  .قياشا

ازرعنا ٍكتارين      . زيتّنا
ا   : امكيه  اشربنا مترا   .عصيرا
اأكننا رطٕ      . عنبا
  :أىثنة أخرْ عن امتيييز 
اسّنةا أٍديُت أىي : كنية سنة    .  ِردا
ا نجح في أىتحان عشرِن  :امعدد – ج    . تنييذا
ا منتيييز– د   ا   : ىا كان فرعا امبست قييصا  .صّفا
: يجّز في تيييز اميقدار ِامشبيُ باميقدار امنصب ىثه  : حكً امتيييز اميفرد 

ازرعنا ٍكتارين  .  قيحا
 . ىن امقيحزرعنا ٍكتارين   : (ىن  )أِ امجر بحرف  
 .ىا بعد ٍذٌ األعداد يعرب ىضافا إميُ ( 10 – 3 )في األعداد ىن : تيييز امعدد 

.  أقٕوٍم ىعي سبعة : ىثال 
فيكّن امتيييز  ( 99 – 11 )أىا في األعداد ىن   ِ يعرب امنفظ ٍنا  ىضافا إميُ

 .شجرةا زرعنا عشرين : ىفردا ىنصّبا ، نحّ 

 قّاعد مغة امتيييز
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ا امتيييز امينحّظ ٍِّ ىا يزيه  : تيييز امجينة  امنسبة .2  ُِيسيٓ أيضا
  .امغيّض ِاإلبَاو عن جينة سبقتُ ِميس عن كنية فقط

 .ٍّااا طاب اميكان  : ىثه 
  (.. ازداد ، اىتأل ، فاض  )بعد األفعال  : ىن صّر تيييز امجينة

  .ىااا فاض امبئر  : نحّ 
ُسنَح  )بعد األفعال امتي تدل عنٓ ُخنق    ( ...طاب ، حَح

 . ىطامعةا امطامُب اميجتَُد أكثُر : بعد أفعه امتفضيه نحّ 
 .بعد صيغ امتعجب امسياعية ِامقياسية 

ا ِفيا : ىثه اِامسياعية نحّ منُ درٌ  . أكرو بُ صديقا  . فارسا
 :حكً تيييز امجينة: ىٕحظة 

 : حكً تيييز امجينة ٍّ امنصب دائيا فّائد ِتنبيَات 
تتكّن جينة امتيييز ىن امييّيز ِامتيييز ، ِيكّن اميييز في امتيييز اميفرد  

ا  متراا نحّ نشتري كه يّو (اميقدار أِ امشبيُ باميقدار  )ٍّ   . حنيبا
ا  )ىييز ٍّ ت ال  .(احنيبا  )ِامتيييز  (مترا

أىا في تيييز امنسبة فيكّن اميييز ٍّ نسبة امفعه إمٓ امفاعه إذا كانت  
  ، أىا إذا كانت اسيية فيكّن اميييز ٍّااا طاب اميكان : امجينة فعنية نحّ 

  .ىطامعةا امطامُب اميجتَُد أكثُر  : نسبة اميبتدأ إمٓ امخبر نحّ 
نَح يحتيه امتيييز ىعنٓ حرف امجر     .ىِم
 

 شعيب ىحيد إنجاز اميربي


