
 

 

  

  

        منصوب    - - - -     1111                                                                            ::::تعريفتعريفتعريفتعريف

  كه براي رفع ابهام كلمه ي يا جمله ي ماقبل به كار ميرود                              جامد معموالً-  2     :منظور اسمي است

  نكره -   3                          

                            

  در واقع جوابي است براي سؤال از چه نظر؟از چه جهت؟چه؟                                                                         

  :مثال

  يك متر خريدم. اشَترَيت متراً – 1

2 – او شناخته تر است.هو أعرف  

  دانش آموز پيشرفت كرد.تََقدم التلميذُ – 2

  

  

        يا تمييز ذاتيا تمييز ذاتيا تمييز ذاتيا تمييز ذاتتمييز مفرد تمييز مفرد تمييز مفرد تمييز مفرد                                                  

   ، جامداسم ، منصوب  (ماقبل كه واحدهاي وزن ، پيمانه ، مساحت ،متراژ و عدد             كلمه يبراي رفع ابهام اين نوع تمييز 

  .هستند بكار مي رود .)بيايد تمييز است  جهت رفع ابهام نكره كه بعد از كلمات فوق

  : واحد هاي مبهم عبارتند از 

   ...، طُن و كيلو، غرام ، مثقال ، ذرة ، من  :واحد هاي وزن  – 1

  تمييز و منصوب* يك كيلو سيب خريدم                         تفاحاً* إشَترَيت  كيلواً                  

  )يك ليتر(،لتر)بشقاب(، صحن)، ليوان پياله(، َقدح ) ظرف(ناء إ،) كاسه( ، كأس ) فنجان( كوب  :پيمانه  حجم و واحد هاي – 2

 تمييز     

 يزيانواع تم



 

 

   تمييز و منصوب* يك ليوان شير نوشيدم                                لبناً *َشرَبت كوباً                  

  ، فرسخميل، ) حدوداً يك سوم هكتار(هكتار ، جريب  )حدوداً نيم متر( كيلومتر،ذراعمتر،:مساحت  طول و  واحد هاي  -3

  تمييز و منصوب* يك متر پارچه خريدم                             قماشاً * إشَترَيت متراً

هكتار تمييز و منصوب* داري                 گندمتو يك هكتار                    قمحاً * لك  

  )به باال 3(از دو بيشتر شمارشي معدود اعداد  -  4

        اعداد شمارشياعداد شمارشياعداد شمارشياعداد شمارشي                                                                                                                                                                                                                                                            

        

  نكات                                                     

  صفحاتبصورت جمع و مجرور است            قرأت خمس  10الي  3تمييز اعداد ) الف

  تلميذاًبصورت مفرد و منصوب است            جاء عشرونَ  99الي  11تمييز اعداد  )ب

  في المكتبة كتابٍ به باال بصورت مفرد و مجرور است             هناك ألف 100تمييز اعداد از  )ج

  ....الثالث و األول ، الثّاني ،  نيازي به تمييز ندارند )اعداد ترتيبي(اعدادي كه بر وزن فاعل هستند ) د

            يا جملهيا جملهيا جملهيا جمله    تمييز نسبتتمييز نسبتتمييز نسبتتمييز نسبت                                                                                                                                                                            

  وجود دارد به كار مي رود جمله اين تمييز براي برطرف كردن ابهام از نسبت مبهمي  كه در 

با فاصله يا بي ... أكثر ، أشد ، أقلّ ، أفضل ، أحسن ، َخيرَ ، شرّ و :  اسم نكره ي منصوبي كه بعد از اسم تفضيل مانند    -  1
  . تمييز نسبت است معموالًفاصله بيايد 

  نكات                                                                  

  :ترجمه اسم تفضيل و نوع صفت) الف

  : كلمه خير و شر) ب

        عشرعشرعشرعشر    إثناإثناإثناإثنا        احدي عشراحدي عشراحدي عشراحدي عشر        عشرعشرعشرعشر        تسعتسعتسعتسع        ثمانيثمانيثمانيثماني        سبعسبعسبعسبع        ستستستست        خمسخمسخمسخمس        اربعاربعاربعاربعثالث         ثالث         ثالث         ثالث         
        عشرةعشرةعشرةعشرة    إثنتيإثنتيإثنتيإثنتي        احدي عشرةاحدي عشرةاحدي عشرةاحدي عشرة        عشرةعشرةعشرةعشرة        تسعةتسعةتسعةتسعة        ثمانيةثمانيةثمانيةثمانية        سبعةسبعةسبعةسبعة        ستةستةستةستة        خمسةخمسةخمسةخمسة        اربعةاربعةاربعةاربعة        ثالثةثالثةثالثةثالثة



 

 

  

  :مثال 

  تمييز و منصوب* اسم تفضيل             * .       او از نظر علم از من بيشتر است                علماً*منّي  أكثر*هو 

 تمييز و منصوب* اسم تفضيل       * . علماء از نظر مقام ، بزرگترين مردم هستند                          قدراً  * أجلُّ الناس*العلماء  

  .كمترين مردم از نظر جوانمردي كسي است كه دروغگو باشد             من كان كاذباً        مروءة*أقلُّ الناسِ *

  تمييز و منصوب* اسم تفضيل       *  

  يز و منصوبتمي* اسم تفضيل       .        * او از نظر سن از من بزرگتر است               سناً*اكبر منّي *هو

  .اسم نكره و منصوب بعد از افعال زير اصوالً  تمييز است    -  2

  زياد شد: يزداد  –ازداد  /مشهور شد : يشتهر  –اشتهر /پر شد: يمتال  –امتال   /زياد شد: يكثر  –رَ َكُث

     پر شد: يفيض  - فاض /پيشرفت كرد: يتََقدم  –تَقَدم  /فرق داشت: يختلف  –اختلف /پر كرد: يملئ  –امأل 

: تََفتَّح/ مرتب كرد: رَتب ازداد/ ترجيح داده شد: رحج/ كافي است: يكفي بـ  - كفي بـ /  پاك شد ، نيكو شد: طاب  –حسنَ 
    شكافت: َفجر / كم شد : َقلَّ / بزرگ شد : كَبرَ / زياد كرد : زاد / اضافه شد : أضاف / گشوده شد 

  نكات                                                 

  اغلب فعل هايي كه بر وزن َفعلَ مي باشد نياز به تمييز دارد -  1

  كفي باهللا شاهداً: معموالً مشتق است مانند  كافي است: يكفي بـ  - كفي بـ  فعلتمييز  -  2

  

  .اولين كلمه بعد از  كلمه پرسشي  كم  هميشه تمييز است    -  3

  كم كتاباً عندك ؟                                             

  

  

                                                    



 

 

        نكات ترجمه نكات ترجمه نكات ترجمه نكات ترجمه                                                                   

  ترجمه تمييز بعد افعل) الف 

« تمييز يك كلمه واحد با معني + با ادغام معني اَفعل  – 3تمييز را به صورت مبتدا ترجمه ميكنيم       – 2تمييز      + از نظر + معني جمله  – 1
  مي سازيم » تر ،ترين

  أنت اَحسنُ منّي اخالقاً: مثال 

  تو از من خوش اخالق تري -3اخالق تو از من بهتر است     – 2تو از نظر اخالق از من بهتري     – 1

  ترجمه تمييز در جمله فعليه با فعل الزم) ب

  تمييز+ از نظر + معني جمله  – 1

  تمييز را فاعل جمله قرار ميدهيم و فاعل را مضاف اليه آن مي گذاريم  -  2

  َتَقدم التلميذُ درساً :  مثال 

  درس دانش آموز پيشرفت كرد – 2رفت كرد                  دانش آموز از نظر درس پيش – 1

   

  ترجمه تمييز در جمالت فعليه با فعل متعدي) ج

  تمييز را بصورت مفعول ترجمه ميكنيم – 2تمييز                    + از نظر + معني جمله  – 1

  فجرنا االرض عيوناً: مثال 

  چشمه هاي زمين را جاري ساختيم – 2       زمين را از نظر چشمه ها جاري ساختين      – 1

  آزمون چهار گزينه اي                                                           

  :عين جملة وصفية ما يرفع االبهام – 1

  !في مدينتي نهر جميل زاد ماؤه هذه السنة بسبب األمطارالكثيرة) الف

  !جميع اُموري كلَّ زمن اراهأعرف إنساناً يزيدني اهتماماً في ) ب

  !أبقي االعمال عند اهللا عملٌ يمأل قلب العباد باإليمان) ج

  !تحملت مشاكل فجرت ينبوع قلبي بالعلم) د



 

 

  فيه التمييز ليسعين ما  – 2   

  !شاهدت تلميذاً أقوي من زمالئه فهماً و دركاً) الف

  !خير الناس خلقاً و كرماً) ص(كان رسول اهللا ) ب

  !ليس للمؤمنين مثقال ذرة بخالً و حسداً بالنسبة لآلخرين)ج

            !ساعدني زميلي في فهم الدروس و كان هذا تفضّالً و تكرماً منه) د

  

 


