
 

ّ«مییزالتّ »

  (ّبهامرفعّاإللّ)برد.  ست که ابهام را از بین مینصوبی ام ی جامد اسم نکره: تعریف 

 انواع تمییز:

بهام )عدد، مساحت، پیمانه، وزن( را از إره ی غالباً جامد منصوبی است که : اسم نک تمییزّذاتّ)مفرد( الف (

 برد. بین می

 تسعیَن. -عشرونَ  -د: أَحَد َعَشرَ . عد1

 قالٍم.إشتریُتّخمسَةّأمانند: .جمع و مجرور است(  11الی  3)یز عدد یف: تمال

 رأیُتّإثنيّعشربیتاً.مانند:  مفرد ومنصوب است. 99تا  11ب: تمییز عدد 

2 ً ً  - . پیمانه )مقدار(: کأسا ً  - قدحا ً  – فنجانا  شربُتّفنجاناًّقهوةً. مانند :حناً....صَ  - کوبا

  .إشتریُتّمتریِنّحبالًّمانند: ریب....جَ  -هکتار - ذراع -ِشْبر -. مساحت: ِمتر3

ةًّّإشتریُتّمثقالًّّ:.مانند خروار  - کیلو  - نّ ط  - منّ   -حّبة   -ذّره   -مثقال   - . وزن: غرام4  .فض 

ّنسبتّ)جمله(ب (  برد ودر  ی قبل را از بین می ی جامد منصوبی است که ابهام جمله اسم نکره : تمییز

 آید. ت، از چه نظر( میچه جه( جواب از 

 گیرد. اسم تفضیل( نقش تمییز منصوب می،  أفعل)اسم نکره ی جامد منصوب بعد از  ل:یّاوّ ّنکته

ًّمانند :    .أکملُّالمؤمنیَنّاِیماناًّأحسُنُهمّأخالقا

 های عربی ابهام دارند و نیاز به تمییز دارند مهمترین فعل ها عبارتند از: ی فعل : بعضی از ریشه یّدومّنکته

مَ  -فاضَ  -َجف   -اِمتأل رَ  -َتقَد   -َوِسعَ  -َغَرسَ  -رتفعَ إ -َتفَت حَ  –یطغی  -کُثرَ  -کُبرَ  -َتَهرَ إش -َعُظمَ  -َحُسنَ  -طابَ  -کفی -فَج 

مَ   ...........زداد إ –أحصی - إکتملَ  – د  شتَ إ – إشتعلَ  – َرت بَ  -َنظ 

ً : مثال ً  علي  / َحُسَن  َتقَّدمت الّتلمیذهُ درسا  ایماناً.  قلبي/ ُملِئ  / إمتأل البئُرماءً  کرامةً ازداد المؤمُن /  أخالقا

                                       .شود تمییز نسبت می انی جامد منصوب بعدش د اسم نکرهنکلمات )خیر و شّر( اگر مشتق اسم تفضیل باش نکته:

اسّخیُرُهمّمانند :   .عاقبةًّخیُرّالن 

ی قبل از تمییز )أفعل( داشته باشد و به عبارت دیگر   اگر جمله  : اصل ترجمه : اصل در تمییز ونکته

 سازیم. میل جمله منتقل شود و در هنگام ترجمه، تمییز را به اوّ  فعل نداشته باشد تمییز در اصل مبتدا می

 ) تالش تو از مردم بیش تر است. جتهاداًّإاِسّالنّ ّکُثرُّأنَتّأ


