
 

 

 
 

 شـــــــــاِئعــَـــة أغــالطـ  
 

 المحامي

 احمد مجيد الحسن
 



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 شـــائـعـة اغـــــــــالط  
 

 دة الكرام .. السيدات الكراِئمالسا
تخلو منها الكتب الرسمية، واستدعاءات الدعاوى  في تجنب االغالط الشائعة التي ال رغبة  

ووضعها في جدول لتكون  -التي تتكرر دائما   -ئفة منها طاعمدت الى جمع  ،ولوائحها
 ووضعت مقابلها الَكِلم االصوب. اإلمكان،في متناول اليد، بغية تجنبها قدر 

 واألحاديثلحكيم القران ا آي وانما رجعت فيه الى ،ليس من اجتهادي او رأيي ذا العملوه
ن بمؤلفات وآراء المعاصري تواستعن ،ءمن االدباء والشعرا وكالم القدماء ،النبوية الشريفة

 السيما العالمة طيب الذكر المرحوم مصطفى جواد.، من جهابذة اللغة واساتذة الجامعات
 ليحلو ،ع بهاعسى ان ُينتفَ  اإلمكان،عمال االفصح واالصوب قدر وقد حاولت تسبيب االست

فر منها التي ين ،لشائعةا  عن االغالط ابعيد ،باللسان العربي المبينزمالئي وزميالتي كالم 
 .الذوق العربي السليم

 
 
 

 المحامي

 امحد جميد احلسن

 



 الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب الصـــــــــــــــــــواب الغــــــــــــــــلط ت

1 
 لـــــلشروطوفقًا 

حكم عليه  -
 وفق المادة

الشروط  على َوفق
على حكم عليه -

 المادة َوفق

"فما  الشاعر عمر بن ابي ربيعة: قال
 موعد".َوفق جئتنا اال على 

2 
 األقلعلى 

 على االعم-
 على االغلب-

 األقلفي 
 في االعم-
 في االغلب-

ب ابو علي المحسن بن قال القاضي االدي
ت ربما كتب في االقل:" فاني علي التنوخي

 شيئا ".

دة الكتاب ُمْسودة الكتاب 3  ُمَسوَّ

ودة:  َد فالن  مفعولاسم الُمسَّ من سوَّ
 وهذا االختالف ال .الكتاب، اي كتبه

ل ال ُتشكَ  ألنهايظهر عند الكتابة 
 وانما يظهر عند النطق بها. ،بالحركات

 المبلغ تسلَّمتُ  المبلغ استلمتُ  4

ومنه  المس،: من اللمس او الستالما
ه  استالم الحجر االسود في الحج اي مسَّ

 باليد.
ين دام زين العابالمح اديم قال الفرزدق

: يكاُد ُيمسكُه ِعرفاَن راحتِه ...ركُن )ع(
 جاَء يستلُم. الحطيِم إذا ما

 انفه رغم 5
 على الرغم من

بالرغم او  ،انفه
 منه

 عن )الدكتور مصطفى جواد.(

 الرئيسيالمتهم  6
 يةالرئيسوالقضية 

 الرئيسالمتهم 
 الرئيسةوالقضية 

 ةوان اضافتها الى الصف ،الياء: للنسبة
ليست من االستعماالت العربية. قال 
الشريف الرضي في كتابه المجازات 
النبوية:" الن القلب سيد االعضاء 

 الرئيسة".
 الُمحزن. الهام:االمر  امر مهم امر هام 7



 الىاحيل  8
 التقاعد.

 علىاحيل 
 التقاعد.

االحالة: تسليط وتحميل وتكليف للمحال 
 ،اسا  يفينبغي استعمالها سماعا  وق ،عليه

كما تقول حكم عليه ودل عليه. فهذه 
د. ) قاعدة مطردة في اللغة العربية.

 مصطفى جواد(.

الشروط  توافرت 9
 فيه

توفرت الشروط 
 فيه

او الشروط  ،: بلغت العدد المطلوبوفرتت
: فهو تكاثرت وليس اما توافرت المطلوبة.

المراد تكاثر الشروط بل المراد كونها 
 د(.مصطفى جوا )د. كاملة.

10 

ان المدعى عليه 
عمل كــــمدير 

 للشركة
 

ان المدعى عليه 
 عمل مديرا  للشركة

التركيب غير عربي، تسرب الى العربية 
 من خالل الترجمة.

11 
قام المتهم 
 ىبضرب المجن

 عليه

ضرب المتهم 
عليه ىالمجن  

 استعمال كلمة قام مع األفعال حشو.

يعد هذا االتفاق  12
 الغيا

 ملغيا  
، سم مفعول من الفعل: ألغىا: ملغيا

 يلغي.

13 
 المرفقةالكتب 

 المرفقات -
المرافقة – 

 المرافقة: تدل على المصاحبة. المرافقات

14 

تحميل المدعى 
كافة عليه 

الرسوم 
 والمصاريف

كافة مراحل  -
 الدعوى 

تحميل المدعى  -
الرسوم  عليه

 والمصاريف كافة
ى مراحل الدعو  -

 كافة

بعد صاحب  وتأتي ،: تعرب حالكافة
 الحال.

قال تعالى: "قاتلوا المشركين كافة". 
(.36)التوبة/  

 .)من االغالط الشائعة جدا)



كافة البينات  -
 القانونية

البينات  -
 القانونية كافة

 

اطلب الحكم  15
 لصالح موكليني

اطلب الحكم 
 لصالح موكِليَّ 

وقد ُأضيَف  ،موكلين: جمع مذكر سالم
، الن  فأصبحالى ياء المتكلم،  موكِليَّ

 ُأضيف، تحذف إذاجمع المذكر السالم 
 نوُنه.

 (من االغالط الشائعة جدا  جدا (.

16 

جر أوالحكم ب
المثل عما زاد 

سهام  عن
المدعى عليه في 

 الدار.

جر المثل أوالحكم ب
عما زاد على 
سهام المدعى 
 عليه في الدار.

يتعدى الفعل )زاد( بحرف الجر)على(، 
قال تعالى: " او ز د عليه ورتل القران 

(.4ترتيال". )المزمل/  

17 
 الغير مطلوب -

في الوقت  -
 الغير مناسب

 غير المطلوب -
غير في الوقت  -

 المناسب

 تضاف المعرفة الى النكرة، بل العكس. ال
 .)ا  ا  جدمن االغالط الشائعة جد)

 

18 
 علىاجاب 

 السؤال عناجاب  السؤال
عن جاء في لسان العرب: " اجابه 

 ه".سؤال

 المتهم في أثر المتهم على أثر 19
قال الجوهري في الصحاح " التأثير: ابقاء 

 االثر في الشيء".

20 
 علىينبغي 

المدعي اثبات 
 ادعائه

لمدعي لينبغي 
 اثبات ادعائه

ان  لهاقال تعالى:" ال الشمس ينبغي 
 (.40)يس  تدرك القمر".

 يؤدي دورا   دورا لعب 21
 الى العربيةالتركيب غير عربي، تسرب 

 من خالل الترجمة.



ضوء  على 22
 اعتراف المتهم

في ضوء اعتراف 
 المتهم

ياُد :" تقمَّر الصَّ جاء في لسان العرب
ضوء في  صادها إذاباَء والطيَر، ظ ِ ال

 القمر".
 دقة استعمال األلفاظ. تقرر ما يأتي يليتقرر ما  23

24 
من المشغولة 

المدعى  قبل
 عليه

التي يشغلها 
ى عليهالمدع  

التركيب غير عربي، تسرب الى العربية 
 من خالل الترجمة

25 
من يوم اعتبارًا 

 أمس
ابتداء   من يوم 

 أمس
ولم ترد بمعنى  اعتبر: لها معاٍن عدة،
 ابتدأ.

يجب امالء  26
 االستمارة

يجب ملء 
 االستمارة

 َمْلْء: مصدر الفعل مأَل، يمأُل.

27 
المدرجة 
 –اسماءهم 
 اسمائهم

 المدرجة اسماؤهم
: نائب فاعل مرفوع.                          اسماؤهم

 من االغالط الشائعة جدا ()

28 
 علىخرج 

 القانون 
 خرج عن القانون 

: ابتعد عنه. جاء في معنى )خرج( هنا
عنُه، ترَك ما كاَن  خرجَ  إذا لسان العرب:

 عليه.

29 
الى  نشيركم

 نشير الى كتابنا كتابنا

 غير متعٍد. : الزمالفعل )اشار(
لم قالوا كيف نك ،اليهشارت أقال تعالى: "ف

 (.29من كان في المهد صبيا". )مريم/
 )من االغالط الشائعة جدا (.

 المدة السابقة السابقةالفترة  30
الفترة، االنكسار جاء في لسان العرب: 

 والضعف.

 تابنالكالحقًا  31
 

 الحاقا  بكتابنا
 لباء(،حق( بحرف الجر)ايتعدى الفعل )لَ 

ذريتهم"".  بهم: "الحقنا قال تعالى
 (.21)الطور/



 مستوفيغير  32
 الشروط

غير مستوفٍ  
 الشروط

) : تحذف االسم المنقوص )الذي اخره ياء 
ن. إذاياؤه   ُنوِ 

33 
 عناعتذر 

 الحضور
اعتذر من عدم 

 الحضور
: "اياكم وما ُيعَتذر قال امير المؤمنين)ع(
 ".منه

 انف الذكركتابنا  34
كتابنا المذكور 

 آنفا
 ". نفا"قالوا ماذا قال آ :قال تعالى

 (.16)محمد )ص(/

 تتالءم مئتتال 35
 ،الهمزة الساكنة التي قبلها حرف ساكن

 تكتب مفردة.
 لفتا ، وليس الفاتا . ،لفَت، يلفتُ  لفت نظر نظر الفات 36

لبلوغه السن  37
 القانوني

لبلوغه السن 
 القانونية

 السن مؤنثة.

 السيارةته دهس 38
دعسته السيارة او 
داسته. )كالهما 

 فصيحان(

: جعلته الدهس: معناه اللين، ودهسته
اما دعسته: فقد جاء في لسان  ،لينا  

 العرب" الدعس: هو الوطء الشديد".

39 
شك القاضي 

 عترافهبا
شك القاضي في 

 اعترافه

  .يتعدى الفعل )شك( بحرف الجر )في(
 طر السمواتهللا شك  فا فيقال تعالى: "أ

 (.10)ابراهيم/ واالرض".

40 
 رقاصهذه الفتاة 

)لم تبلغ سن 
 الرشد(

 هذه الفتاة قاصرة
كمرضع ، باإلناثالن قاصر: غير خاصة 

 تؤنث مع االناث. فإنهااو حامل، لذا 

41 
قاضي  بواسطة

 محكمة البداءة
بوساطة قاضي 
 محكمة البداءة

الواسطة فتطلق  أما-الوساطة: الوسيلة 
سط الشيء كالخرزة التي تتوسط على و 

هللف كيف اختار العقد. قال ابن الرومي: "
 العقِد". واسطةَ 

 وهي من االغالط الشائعة جدا  جدا (.)



 االمر المنوه به االمر المنوه عنه 42
جاء في لسان العرب البن منظور: "نوه 

 رفعه. إذا "،عمربِــ  زيد

43 
 نواياهوكانت 

 وكانت نياته سيئة سيئة
: نيات، جاء في الحديث ع نيةجم

 ".بالنياتالشريف: "انما االعمال 
 دقة استعمال األلفاظ. مديرو االقسام االقسام مدراء 44

نظر القاضي  45
 ــالدعوى بــــــــ

نظر القاضي في 
 الدعوى 

النجوم".  فيقال تعالى: " فنظر نظرة 
 (.88)الصافات/

المسألة  احتساب 46
 االرثية

حساب المسألة 
إلرثيةأ  

 :جاء في لسان العرب البن منظور
َك االشياء".  "الحساب: عدُّ

او الظن اما االحتساب: َفطَلُب االجر. 
 واالعتقاد

47 
اقواله على  أكد
 على نؤكد –

 كتابنا

نؤكد  –اقواله  أكد
 كتابنا

 فعل متعٍد بنفسه. اكَّد:
 )ال يحتاج الى حرف جر(.

 اليهخول  48
 الصالحيات

ل: فعل متعٍد. خوله الصالحيات  َخوَّ

 علىحاز  49
 الشهادة

 : فعل متعٍد.حازَ  حاز الشهادة

مفاتحة  تم 50
 محكمة البداءة

تمت مفاتحة 
 محكمة البداءة

 (: مؤنث.)مفاتحةالفاعل 

51 
 الكلية منتخرج 
 المعهد-

تخرج في الكلية – 
 المعهد

تدرب )د.  –معنى )تخرج( هنا: تعلم 
 مصطفى جواد(.

 منالصادر  52
 المحكمة

الصادر عن 
 المحكمة

ن احمد جاء في كتاب )العين( للخليل ب
الكلمة التي  أصل: رالفراهيدي: " المصد

 االفعال". عنهتصدر 
 .دقة استعمال االلفاظ الكتاب السابق المسبقالكتاب  53



الى  اإلضافةب 54
 ذلك

 اضافة الى ذلك
اضافة مفعول المطلق ال تحتاج الى 

 )الباء(.

55 
 لىعاضطر 
 اضطر الى ذلك ذلك

عذاب النار".  الىقال تعالى: "ثم اضطره 
 (.126)البقرة/

 بعيد من الحقيقة ةالحقيق عنبعيد  56
 الظالمين ببعيد". منقال تعالى: "وما هي 
 (.83)هود/

57 
 نحن المحامون 

 الموقعون نحن 
 نحن المحامين
 نحن الموقعين

 –)المعرفة( بعد ضمير )المتكلم االسم 
 منصوب على االختصاص.ين(، المتكلم

 نحن حاضرون  حاضريننحن  58
 –االسم )النكرة( بعد ضمير )المتكلم 

 خبر مرفوع.المتكلمين(، 

 استنادا  الى علىاستنادًا  59
: "وكل شيء جاء في كتاب )العين(

 فهو مسند".، اليهاسندت 

60 
 

 إلجراء ما يلزم ما يلزم التخاذ
: جعل.  قال تعالى:" واتخذ معنى اتخذ

 (.125)النساء/ ابراهيم خليال".
 

استبدل اعترافه  61
 القديم بالجديد

استبدل اعترافه 
 الجديد بالقديم

اء بوتسمى ) ،تسبق الباء االسم المتروك
 الترك(.

 أدنىالذي هو  أتستبدلون قال تعالى: "
 (.61)البقرة/ لذي هو خير".با

 (.)وهو من االغالط الشائعة جدا  
 

62 
 الدائرة امنتسبو  -

 امحامو  –
 المدعى عليه

 -منتسبو الدائرة
محامو المدعى 

 -عليه 

 زاد بعدهت جمع المذكر السلم المرفوع: ال
 حذفت نوُنُه عند االضافة. إذا، ألف

 يستفيد من العفو ومن العفيستفاد  63
 ( مثل:يستفيد ،استفاد –يفيد  ،دالفعل )فا

 .ستريح(ي استراح،-يستقيل)استقال، 



 من االغالط الشائعة جدا  جدا (.)
 

64 

س نفاستنادًا الى 
 القرار

كرر المدعي 
 نفس الطلبات

استنادا  الى القرار 
نفسه -كرر 

المدعي الطلبات 
 نفسها

 يسبقه. ال ،التوكيد يلي االسم المؤكد

 بعد نفاذ القانون  القانون  نفادبعد  65
كم دعن قال تعالى: "ما  َنِفد: َفِنَي. معنى
 (.96)النحل/ باٍق. وما عند هلل ينفد

يءُ  نفذَ اما   صار معموال  به. : مَضى،الش 

66 
من االمور 

ورة ضالمح
 )الممنوعة(

من االمور 
 ورةظالمح

 حَضر: ضد غاب.- : منع  حَظر

جاؤا الى محل  67
 سويَّةالحادث 

جاؤوا الى محل 
 الحادث معاَ 

ية((لـ  ،. مؤنث سوي 1معنيان:)  :َسوَّ
. المساواة 2خالي من العيب. وهو ال

 والتساوي(.

صدر القرار  68
 كذا بدليل

 بداللةصدر القرار 
 كذا

قال ابن جني في كتابه "سر صناعة 
 ،بداللةالتذكير هو االصل  " ان االعراب":

 ويقع على المذكر مذكر، ان الشيء
 والمؤنث".

 النصفالتقرير  69
 شهري 

التقرير نصف 
 الشهري 

 بل العكس. لى النكرةتضاف المعرفة ا ال

الئحة صّلح  70
 الدعوى 

 دقة استعمال األلفاظ. صححها.

 نرجو بيان رأيكم بيان رأيكم راجين 71
 راجين: اسم فاعل، وال يعمل اال الن

 بشروط، ال تتوفر هنا.



على المشاركين  72
 التواجد

على المشاركين 
 الوجود

 التواجد: من الوجد والشوق، 
 ر.فهو الحضو  الوجود:ما 

73 

 عنامتنع 
 االجابة

دفع  عنامتنع  -
 االيجار

 امتنع من االجابة
دفع  منامتنع  -

 االيجار

 جاء في لسان العرب البن منظور:
 نحرها". من فامتنع"

74 
 األخطاءتقييم -

 تقييم النتائج-
 تقويم االخطاء -

تقويم النتائج –  

 ال وجود لـ )تقييم( في اللغة العربية.
م   معنيان:ولقوَّ

 .صححه عدله ،م الخطأقوَّ . 1
م السلعة  .2  ثمنها. ،وقوَّ

75 
 افتتاح الجلسة تم

 القاضي قبلمن 
افتتح القاضي 

 الجلسة

التركيب غير عربي، وِقَبل: ُتعد من 
تسرب الى العربية من خالل  ،الحشو

 الترجمة.

 دعوى، دعاوي  76
 شكوى، شكاوي 

 دعاوى 
 شكاوى 

 صيغة الجمع الصحيحة للكلمات

التركيب غير عربي، تسرب الى العربية  ُنقض القرار القرارنقض  تم 77
 الترجمة. لخال ن م

 – ايدعو  – انرجو  78
 اينجو 

 – يدعو-نرجو 
 ينجو

 .فألحرف ه يلحق الالفعل المعتل بالواو 

79 
لن يصدر  سوف

 القرار
 لن يصدر القرار

)لن(: حرف نفي ونصب واستقبال، يدخل 
له من الحا ى إل ضرعلى المضارع، وُيَحوِ 

 .حتاج الى سوفيالمستقبل، فال 

رأي  ُيأخذ 80
 االدعاء العام

يؤخذ رأي االدعاء 
 العام

 الهمزة الساكنة التي قبلها حرف مضموم،
 تكتب على الواو.

81 
على المدعي 

 عبأ- عبيءُ 
على المدعي 
 عبءُ  االثبات

كان قبلها  إذاالهمزة الساكنة المتطرفة 
 حرف



 .ساكن، تكتب مفردة االثبات

82 
 االفضلالطريقة 

 لالستجواب
الطريقة الفضلى 

 لالستجواب
 والصفة تتبع الموصوف ،الطريقة: مؤنثة

 تذكيرا  وتأنيثا .

 اما طعن به: وخزه. - طعن فيه: عابه طعن في القرار القراربــــــطعن  83

فيكون قرارها له  84
 من القانون سندًا 

فيكون قرارها له 
 سند   من القانون 

: م بتدأ مؤخر للجملة االسمية )له سند 
،)  سند 
 

85 
سواًء كان 

استغالله للعقار 
 كمحل او كسكن

سواء  أ كان 
استغالله للعقار 
 محال  ام سكنا  له

بعدها )أم( المعادلة. همزة التسوية: تأتي 
قال تعالى" سواُء علينا أجزعنا أم صبرنا". 

 )ابراهيم/21(.
لنفقةدفع ا إلزامه قةدفع النفب إلزامه 86  الفعل الَزَم: متعٍد. 

87 
ان ترك الدار 

الزوجة  من قبل
 كان دون سبب

ان ترك الزوجة 
للدار كان دون 

 سبب

 استعمال كلمة )قبل( مع األفعال حشو.
 سرب الى العربية من خالل الترجمةوت

 كما مر سابقا .

88 
اطالب بتسليمها 

 المحكمة من قبل
اطالب المحكمة 

 بتسليمها
  =         =                 =            =   

=           = 

89 
 سجينواعتباره 

 سياسي
واعتباره سجينا  

 سياسيا  
سجينا،  مفعول به للمصدر المضاف 

 الذي يعمل عمل فعله.

حكم عليه لمدة  90
 سنتان

حكم عليه لمدة 
 سنتين

 هألنسنتين مضاف اليه، مجرور بالياء 
 مثنى.

 وِثَق بهِ  منهوِثَق  91
وثق بالباء، جاء في  ليتعدى الفع

: " وِثَق بهباديآللفيروز القاموس المحيط 
 ائتمنه".



 اذعنَ  لألمر لألمر رضخ 92
جاء في مقاييس اللغة البن فارس" 

الرضخ: االصل هو الكسر، او اعطاء 
 كسر من ماله كسرة. كأنهالشيء القليل، 

 كثب عنورماه  93
رماه من َكَثب 

الكثب هو و )
 الُقرب(

 منجاء في لسان العرب" وهو يرمي 
 ب"ثكَ 

94 
المجنى  الزالو 

عليه في 
 المستشفى

و ما زال المجنى 
عليه في 
 المستشفى

سبقت الفعل الماضي تفيد  إذاالن )ال( 
 الدعاء.

95 
 بنزيفاصيب 

 في رأسه
اصيب بَنْزفٍ  في 

 َنْزفا  وليس نزيفا . نزف، ينزف رأسه

96 

الوريث وهو  -
 ألبيهالوحيد 

اعتبارها ب -
مالك وريثة 

 العقار

هو الوارث الوحيد 
 -ألبيه

 وارثةباعتبارها  -
 مالك العقار

قال تعالى" َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذيَن 
اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم 

 (.5القصص/). اْلَواِرِثينَ  َعَلُهمُ َوَنجْ  َأِئمَّة  
 (.233بقرة/)ال " وَعلى الواِرِث ِمثُل ذِلَك.

 

97 
 تدقيقلدى 

من  االضبارة
 المحكمة قبل

لدى تدقيق 
 المحكمة االضبارة

الم، دخلت في الكثير من : حشو كِقَبل
يمكن  ، واصبحت الزمة الالعبارات

تسربت الى العربية  وقدالتخلص منها، 
 من الترجمة.

98 
 عماوتعويضه 
 خسره

تعويضه ِمم ا )ِمن 
 ما( خسره

عوضته من هبته  جاء في كتاب العين"
 خيرا "

99 
 منهايستفاد 

مدعين بالحق لا
 الشخصي

يستفيد منها 
المدعون بالحق 

 الشخصي

 وهي من االغالط  .قواعد اللغة مراعاة
 الشائعة جدا  جدا .



100 

لهم حق الطعن 
القرار تمييزًا ب

 ثالثون خالل 
 يوماً 

لهم حق الطعن 
في القرار تمييزا  
 خالل ثالثين يوما  

ملحقة بجمع من الفاظ العقود الثالثين: 
كان  إذاسالم، يجر بالياء المذكر ال

 مضاف اليه.

اختطاف اربعة  101
 راكباً عشرون و 

اختطاف اربعة 
 وعشرين راكبا  

ملحقة بجمع من الفاظ العقود ال: عشرين
يجر بالياء ألنه معطوف سالم، المذكر ال

 مجرور.على 

102 

وتحميل المدعى 
عليه اتعاب 

 لوكيال المحاماة
 المدعي

وتحميل المدعى 
عليه اتعاب 

المحاماة لَوكيَلي 
 المدعي

 الياء.جر ب: مثنى يوكيلي

103 
ولعدم قناعة 
المميزون 
 المّدعون 

ولعدم قناعة 
عين  المميزين المد 

عين: جمع مذكر سالم،  المميزين، المد 
 كان مضاف اليه. إذايجر بالياء 

104 
كرر الطرفين 

 اقوالهما
 كرر الطرفان

 ى.مثن ألنه باأللفالطرفان: فاعل مرفوع  اقوالهما

105 
المهمة الموكلة 

لهالمهمة الموكلة  به    جاء في معجم المعاني: اوكل امره
 لغيره، فوضه اياه.

يُء جاء في قاموس المعاني نتج عنه نتج منه 106 : نتَج الش 
يِء،  عن الش 

اجتمع بالمجني  107
 عليه

اجتمع الى المجني 
 عليه

في لسان العرب: ما اجتمع إليه جاء 
 الماء في الوادي.

108 
تردد على مكان 

 الحادثة
تردد الى مكان 

 الحادثة
كي تقر  أمه إلى فرددناه قال تعالى"

 (.13عينها وال تحزن" )القصص/

109 
يعتبره بمثابة 

 اخيه
 المثابة: ظرف مكان بمعنى البيت. يعتبره بمنزلة اخيه



110 
المتضمن بكشف 

المطالب  المبالغ
 بها

المتضمن كشفا  
بالمبالغ المطالب 

 بها
 دقة استعمال االلفاظ.

 جمع إحصاء، إحصاءات. إحصاءات إحصائيات 111
 : فعل متعٍد ينصب مفعولين.حَرمَ  حرمه االرث حرمه من االرث 112
 (.14الجن/قال تعالى "تحروا رشدا") تحرى االمر تحرى عن االمر 113

اجبرته ظروفه  114
 اليةالم

اجبرته احواله 
 المادية

 ، الن الظرف هو الوعاء.دقة االلفاظ

115 
سرق المحل 

م ال م سرق المحل وحده لوحده  لها هنا. حلالـال 

تعود على  116
 السرقة

 فعل يتعدى بنفسه: تعود تعود السرقة

117 

وبذلك تكون 
الدعويين 
االصلية 

والموحدة معها 
فقدتا سندها 

 القانوني

وبذلك تكون 
لدعويان االصلية ا

والموحدة معها، 
فقدتا سندهما 

 القانوني

 ألنه باأللف، اسم كان مرفوع الدعويان
 مثنى.

حضرا في نفس  118
 الوقت

حضرا في الوقت 
 نفسه

 يد تتأخر عن المؤكد.كالفاظ التو 

 الضابط الخافر الضابط الخفر 119
عل للفعل َخفـََره الن خافر: اسم فا

: فمعناه فـْر، اما الخَ (حرسه-َحماه)
 صطفى جواد(.مالحياء. )د.

اقيمت نفس  120
 الدعوى ثانية

اقيمت الدعوى 
 نفسها ثانية

 توكيد تأتي بعد االسم المؤَكد النفس: 
 قبله.



اقام المدعي  121
 دعوتين

اقام المدعي 
 دعويين

 مؤنث دعوى: دعويان، دعويين

122 
سألت المحكمة 

 وكيال المدعي
سألت المحكمة 

دعيوكيَلي الم  
 هألن وكيَلي: مفعول به منصوب بالياء

 مثنى.

123 
قررت المحكمة 
تكليف وكيال 

 الطرفين

قررت المحكمة 
تكليف وكيَلي 

 الطرفين

 ألنهمضاف اليه مجرور بالياء  وكيَلي:
 مثنى.

124 

ان الحكم لم 
يتعدى على 

حقوق المعترض 
 اعتراض الغير

ان الحكم لم يتعَد 
على حقوق 

المعترض اعتراض 
غيرال  

فعل مضارع مجزوم بحذف حرف  :يتعدَ 
 العلة.

125 

وتحميل المدعى 
عليه اتعاب 

المحاماة لوكيال 
المدعي 

الموظفان 
 الحقوقيان

وتحميل المدعى 
عليه اتعاب 

المحاماة لوكيلي 
المدعي الموظَفين 

 الحقوقيَين

: اسماء ، الحقوقيَينالموظفَين ،وكيلي
 مثنى. ألنهامجرورة بالياء 

 

 مع حتيات

 احملامي

 امحد جميد احلسن

 


