
مبحث تمییز از 
العربیةکتاب مبادی 

جامد استاسم نکره ای است کهتعریف
ربطرف کننده ابهام ما قبل خود است

ارکان تمییز
ممیِّز
ممیَّز

عامل ممیِّز

انواع تمییز

ز است همان تمیی 

تمییز از مفرد

که یاتمییز از نسبت 

که از چهار چیز می آید
مساحت
کیل
صریحعدد

کناهی

هب این اه اسماء مقادری هم گفته می شود
مجرور است 1000 ات 100 و10ات3تمییز عدد 

منقول است 
غیرمنقول است

از افعل
واجب النصب استاز مفعول

منصوب شودجازی است
مجرور هب من شود

کام تمییز اح
رد تمییز اسماء مقادری چند وجه جازی است

منصوب شود
هب اضافهمجرور شود

هب حرف من
مرفوع شود بنا رب بدلیت

کام ملحق هب اسماء مقادری می شود هر چیزی که داللت رب مماثلت یا مغاریت کند از نظر اح

تمییز 
کم 

استفهامیه

خبرهی

مفرد و منصوب است
مجرور می شود هب من

زمانی که افصله بین کم و تمییزش نباشد
زمانی که افصل بین کم و تمییزش باشد

زمانی که خود کم مجرور هب حرف جر باشدنصب و جرجازی است هردو 
زمانی که افصله بین کم و تمییزش نباشدمجرور هب اضافه است
زمانی که افصله بین کم و تمییزش باشدمنصوب است وجوبا  

مفرد و مجرور هب من استکأّین
گاهی منصوب می شود

همیشه مفرد و منصوب استکذا

اعراب خود کم 

زمانی کهمرفوع است 

بناربمنصوب است 

مجرور است

بعدش فعل نباشد
فعل باشد ولی الزم باشد

فعل متعدی باشد ولی مفعولش را گرفته باشد
مفعول مطلق بودن
مفعول فیه بودن
مفعول هب بودن

خبر فعل انسخ بودن
زمانی که حرف جر رب سرش بیاید جازی است تمییزش را حذف کنیم -نکته

مفردعامل تمییز
نسبت

همان اسم مبهم است که ربایش تمییز می آوریم
فعل رد جمله است

شباهت اهی حال و تمییز
هردو اسمند
هردو نکره اند
هر دو فضله اند

هردو رافع ابهام هستند
حال جمله وشبه جمله می شود ولی تمییز همیشه مفرد استفروق حال و تمییز

حال معموال مشتق و تمییز معموال جامد است
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