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هو تابع يُؤكد متبوعه بتكرار اللفظ المراد توكيده سواء أكان اسًما ظاهًرا أم ضميًرا أم حرفًا أم  *   

 جملة فعلية أم جملة اسمية، بقصد تثبيت المعنى وتمكينه لدى السامع. 

 فظيًا.  اللفظ األول يُسمى ُمؤكًدا، ويُسمى اللفظ الثاني الذي تكرر توكيًدا ل-    

 التوكيد اللفظي يتبع المؤكد في إعرابه.  -    

 كر(، وكلتا )للمؤنث(، وجميع، وكل(. وكال )للمذيكون بالكلمات )نفس، وعين، وذات، *    

 هذه الكلمات تتبع المؤكد في إعرابه )رفعًا، ونصبًا، وجًرا(. -    

 ألفاظ التوكيد المعنوي تتصل بضمير يربطها بالمؤكد ويطابقه في: التذكير، والتأنيث، واإلفراد، والتثنية، والجمع.  -    

 

       السؤال األول: ضع خطاً تحت المؤكد وخطين تحت التوكيد في النص:
 

الشتاُء والشتاُء، قدم بثلوجه وعواصفه، وخلت الحقول إال من الغربان الناعبة واألشجار العارية.       
   .القرآنيانزوت البهائم كلها بقرب المعالف، واختبأت الكالب أنفسها في   

جمراته جميعها، وعن سراجٍ لم تخُب أنواره كُلها.   تنطفئهُِرَع جارنا نفسه ممسكاً بولديه أعينهما، يفتش عن موقٍد دافٍئ لم    
 قرع بابنا، وولداه ولداه كالهما يرتجفان من البرد والخوف كليهما. ففتحُت الباب، وعندما رأيت ِكال الولدين خائفاً مرتعباً. 

يهما، وأدخلتهما أنا نفسي، فأجلستهما قرب النار. شفقت على حالتيهما كلت   
 أال ساعد هللا اآلباء جميعهم، واالمهات كُلهّن والناس كافتهم ليستطيعوا الصمود بوجه هذه العاصفة الغضوب التي ال ترحم.

 

   ميّز التوكيد اللفظي من التوكيد المعنوي في الجمل اآلتية:  السؤال الثاني:    

 األمسيةَ الشعريةَ ذاتَها. .حضرُت 1

 .اللبيَب اللبيُب من اإلشارة يفهُم.   2

 [. 30]سورة الحجر اآلية  قال تعالى: )فََسَجَد اْلَماَلئَِكةُ كُلُُّهْم أَْجَمعُوَن( .3
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 احترَق أثاُث المنزِل جميعُه.   .4

 

 أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية:  السؤال الثالث:          

 ........................................................................................................................ . .  نفسُه نجح المجتهُد   .1

 .............................................. 

 

 2.رجَع الطالُب إلى المكتبِة العامة لحِل المسائِل جميِعها. ............................................................................... 

................................................................................................... .  

 

ا ََل يَْعلَُمونَ ( ]سورة يس اآلية 36[  . ا تُنبُِت اأْلَْرُض َوِمْن أَنفُِسِهْم َوِممَّ  3.قال تعالى: ) سُْبَحاَن الَِّذي َخلََق اأْلَْزَواَج كُلََّها ِممَّ
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