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 البدل –التوكٌد –العطف  –النعت 

 
 
 
 
 التوكٌد : تابٌع لما قبله ٌذكر لتقوٌته وتوكٌد حكمه. 

 أقسامه:

 وٌنقسم التوكٌد إلى نوعٌن:

 توكٌد معنوي  -ٕ    توكٌد لفظً  -ٔ   

: التوكٌد اللفظً:    أوًلا

ا أم فعًلا أم حرفاا أم جملة فعلٌة أم جملة اسمٌة.هو عبارة عن تكرار اللفظ       مرتٌن، سواء كان اسما

 الفعـــل: حضر حضر المعلُم.                        -اًلســـم: اًلجتهاُد اًلجتهاُد طرٌُق النجاِح.  -

 الجملة: جاء الحُق، جاء الحُق.-     الحـــرف: بلى بلى الصبر جمٌل.  -

 مًلحظات مهمة:

ا   -االلفظ األول )حرفا  -ٔ جملة( ٌعرب حسب موقعه فً الجملة )متبوع(، واللفظ الثانً ٌعرب   -فعًلا  –اسما

ا. ا وجرا ا ونصبا ا )تابع( وهو ٌتبع ما قبله فً اإلعراب رافعا  توكٌدا

 جاء أتــى محمد.  ، نقول :ممكن أن ٌكون التوكٌد اللفظً عن طرٌق إعادة اللفظ بمرادفه )معناه( -ٕ

ا: التوكٌد المعنــوي ٌا  ثان

كل،  ٌكون بألفاظ معٌنة، توافق المؤكد )المتبوع( فً المعنً وتخالفه فً اللفظ: )نفس، عٌن، كًل، كلتا،

أن تأتً مضافة إلى ضمٌر ٌعود علً   ومــن شـروط عمـل هـذه األلفـاظ( ، جمٌع،  كافة، عامة، أجمع

 المؤكد.

 التوكٌد بـ) نفس أو عٌن( -ٔ

اٌفٌد  - ا أو مجازا  ، نقول :  التوكٌد } بالنفس والعٌن{ رفع احتمال أن ٌكون سهوا

 جاء الرئٌس نفسه)عٌنه( )رفع احتمال أن المقصود نائب الرئٌس أو كاتبه أو..............(   
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،نقول جاء الطالبان أنفسهما)أعٌنهما(.  النفس، العٌن: تفردان مع المفرد وتجمعان مع المثنى والجمع -

 الطًلب أنفسهم )أعٌنهم(. وجاء

،وًل تعرب توكٌد هنا ألنه ًل ٌمكن اًلستغناء  ٌصون المرٌض نفسه } مفعول به منصوب بالفتحة {  :ًلحظ

 عنها.

 التوكٌد بكًل وكلتا - ٕ

، وٌعربان إعراب المثنى هنا حٌث ٌضافان إلى كًل، كلتا: تستخدم كًل للمثنى المذكر، وكلتا للمثنى المؤنث

 نقول: حضر الطالبان كًلهما )توكٌد معنوي مرفوع وعًلمة رفعه األلف(   الضمٌر ،

تعرب كًل وكلتا إعراب اًلسم المقصور )بحركات مقدرة( إذا أضٌفتا إلى اسم ظاهر ، مثل : حضركًل  تذكر:

 الرجلٌن   )فاعل مرفوع بالضمة المقدرة(

 إعراب )كًل( فً المثالٌن التالٌٌن: ًلحظ

 ] الطالبان كًلهما مجتهٌد [   - ٔ

 الطالبان: مبتدأ أول مرفوع باأللف؛ ألنه مثنى.

 )حتى ًل ٌخبر عن المبتدأ المثنى بمفرد(كًلهمــا: مبتدأ ثاٍن مرفوع باأللف؛ ألنه ملحق بالمثنى. 

 مجتهــٌد: خبر للمبتدأ الثانً مرفوع بالضمة. 

 نً وخبره  فً محل رفع خبر للمبتدأ األول )الطالبان(والجملة اًلسمٌة )كًلهما مجتهد( من المبتدأ الثا

 ] الطالبان كًلهما مجتهدان [  - ٕ

 الطالبان: مبتدأ مرفوع باأللف؛ ألنه مثنى.

 أو مبتدأ ثانكًلهمــا: توكٌد معنوي مرفوع باأللف؛ ألنه ملحق بالمثنى. 

  مجتهدان: خبر مرفوع باأللف؛ ألنه مثنى.

 كافة ( –عامة  –جمٌع  -التوكٌد بــ) كل  - ٖ

 كافتهم( -عامتهم-، نقول:جاء الطًلب كلهم )جمٌعهماإلحاطة والشمولتستخدم هذه الكلمات للتوكٌد إذا أردنا 

 مًلحظات مهمة:

د فً إعرابه ، وًلُبدَّ فً كلمات التوكٌد المعنوي   - ٔ وأجمعٌن وجمعاء ما عدا } أجمع  -التوكٌد ٌتبع المؤكَّ

د وٌطابقه فً الجنس والعدد ، فإن أضٌفت إلى اًلسم  من إضافتها  -{ وجمع إلى ضمٌر ٌعود على المؤكَّ

 وأُعربت بحسب موقعها من الجملة.  الظاهر خرجت عن التوكٌد 

د فنقول: تلوت الخطاَب كلَّه أَجمَع، ون - ٕ ى التوكٌد بتوكٌد آخر وهو لفظ )أَجمع( مطابقاا للمؤكَّ قلت ٌقوَّ

 الصحٌفَة كلَّها جمعاَء، وهنأْت الفائزٌن كلَّهم أَجمعٌن والفائزات كلَّهن ُجمَع.
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ٌمكن أَن ٌؤكد بـ)أَجمع( ومؤنثها وجمعها مباشرة بدون )كل( فنقول: أَعجبتنً الُخطب ُجَمُع والخطباُء  - ٖ

 أَجمعون.

قد تزاد الباُء فً كلمتً )نفس وعٌن( حٌن ٌؤكد بهما فٌقال: قابلنً األَمٌُر نفُسه، وقابلنً األَمٌر بنفسه.  -ٗ

د فتجران   .لفظاا وتكونان فً محل رفع أَو نصب تبعاا للمؤكَّ

 ( https://dardery.site/archives/3902للتدرية اإللكتروني والتأكد من اإلجاتات اضغط على الراتط  ) 

 تدريبات على التوكيد

 تخير الصواب  من تين الثدائل المتاحة: –س 

 :عدا ما لفظً توكٌد على تشتمل التالٌة األمثلة كل  -ٔ

  نواصله بالعقٌق خلّ  وهٌهات****** به ومن العقٌق هٌهات فهٌهات قال الشاعر:ׄ  

 نفسه ٌعاقب أن على نفسه القاضً أصرׄ  

اك قال الشاعر:ׄ   ٌّ اك فإ ٌّ   جالب وللشرّ  دّعاء الشرّ  إلى******  فإنه المراء إ

 {. َفأَْولى لَكَ  أَْولى ُثمَّ  َفأَْولى لَكَ  أَْولى: }تعالى قالׄ  

 :التالٌة الجمل بٌن من الصواب الجملة حدد  -ٕ

 الجنود تكرٌم حفل نفوسهم الزعماء حضرׄ    الجنود تكرٌم حفل نفسهم الزعماء حضرׄ  

 الجنود تكرٌم حفل أنفسهم الزعماء حضرׄ    الجنود تكرٌم حفل أنفسهما الزعماء حضرׄ  

 :نقول المثنى إلى الجمل تحوٌل عند" ......بالشركة العاملٌن من كان نفسه اللص"  -ٖ

 .بالشركة العاملٌن من كان نفسهما أ اللصانׄ    بالشركة العاملٌن من كان نفسهما اللصٌنׄ  

 .بالشركة العاملٌن من كانا نفسهما أ اللصانׄ     بالشركة العاملٌن من كانا اللصٌن نفسׄ  

 (بنفسه)  كلمة إعراب".............المرٌض بحمل قام بنفسه الطبٌب"  -ٗ

 خبر رفع محل فً ومجرور جارׄ    حال نصب محل فً ومجرور جارׄ  

 محًل مرفوع لفظا مجرور توكٌد ونفسه زائد حرف الباءׄ     نعت رفع محل فً ومجرور جارׄ  

 (:كًل) كلمة إعراب"...............مصري كًلهما السباق فً الفائزان  -٘

  باأللف مرفوع معنوي توكٌدׄ     المقدرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌدׄ  

 بأللف مرفوع  ثان مبتدأׄ     المقدرة بالضمة مرفوع  ثان مبتدأׄ  

 :هنا كًل كلمة إعراب".........إلخًلصهما الًلعبٌن كًل أعجبنً"   -ٙ

 المقدرة بالفتحة منصوب به مفعولׄ       باأللف مرفوع فاعلׄ  

 بالفتحة منصوب  توكٌدׄ      المقدرة بالضمة مرفوع فاعلׄ  

 :هنا( كلتا) كلمة إعراب".........ناجحتان  كلتاهما الطالبتان " -7

 باأللف مرفوع  معنوي توكٌدׄ     المقدرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌدׄ  
 والثالث الثانً ٌجوزׄ       باأللف مرفوع  ثان مبتدأׄ  

https://dardery.site/archives/3902
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 (:كًلهما) كلمة إعراب"...................متباعدٌن كًلهما األخوان كان"   -8

 باأللف مرفوع  معنوي توكٌدׄ     المقدرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌدׄ  
 والثالث الثانً ٌجوزׄ       باأللف مرفوع  ثان مبتدأׄ  
 (:كًلهما)كلمة إعراب"...................مظلمتان كلتٌهما الغرفتٌن إن"  -9

 منصوب بالٌاء  معنوي توكٌدׄ     المقدرة منصوب بالفتحة معنوي توكٌدׄ  
 والثالث الثانً ٌجوزׄ       باأللف مرفوع  ثان مبتدأׄ  

 (:كًلهما) كلمة"................... القرٌة إلى ٌؤدي كًلهما الطرٌقٌن إن"  -ٓٔ

 باأللف مرفوع  معنوي توكٌدׄ     المقدرة بالضمة مرفوع معنوي توكٌدׄ  

 والثالث الثانً ٌجوزׄ       باأللف مرفوع  ثان مبتدأׄ  

ا السابقة الجملة فً المبتدأ اجعل. «الشركة نفس فً ٌعمل  المهندسٌن كًل»  -ٔٔ ا، توكٌدا ٌّا  تغٌٌر مع معنو

 .ٌلزم ما

 الشركة نفس فً ٌعمل كًلهما المهندسانׄ    الشركة نفس فً ٌعمل كًلهما المهندسٌنׄ  

 الشركة نفس فً ٌعمل منههما كل المهندسانׄ    الشركة نفس فً ٌعمًلن كًلهما المهندسانׄ  

ا تحوي اآلتٌة الجمل أي    -ٕٔ ا؟ توكٌدا ٌّا  معنو

 الضٌوف باستقبال عٌنه محمد قامׄ      مؤلم حادث فً عٌنه محمد  فقدׄ  

  قذى محمد عٌن أصابׄ     المدٌر منصب على  عٌنه محمد وضعׄ  

   الجملة تصبح( إنّ ) إدخال عند".............األمانة على الناس عاهدا كًلهما التاجران" -ٖٔ

 األمانة على الناس عاهد التاجران  كًل إنّ ׄ    األمانة على الناس عاهد كلٌهما التاجرٌن إنّ ׄ  

 األمانة على الناس عاهدا كًلهما التاجران إنّ ׄ    األمانة على الناس عاهدا كلٌهما التاجرٌن إنّ ׄ  

 :هنا( جمٌعا) كلمة إعراب:...........القاهرة إلى جمٌعا الطًلب سافر"   -ٗٔ

 بالفتحة منصوب توكٌدׄ       بالفتحة منصوب نعتׄ  

 بالفتحة منصوب حالׄ      بالفتحة منصوب به مفعولׄ  

 (أجمعون)  كلمة إعراب{.............. أَْجَمُعونَ  ُكل ُهمْ  اْلَمًلئَِكةُ  َفَسَجدَ : } تعالى قال  -٘ٔ

 بالواو مرفوع بدلׄ       بالواو مرفوع فاعلׄ  

 بالواو مرفوع توكٌدׄ       بالواو مرفوع نعتׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3902للتدرية اإللكتروني والتأكد من اإلجاتات اضغط على الراتط  ) 

https://dardery.site/archives/3902

