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 المقدمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

, علددى نبينددا محمددد والدده الطيبددين الطدداهرين الحمدددر رب العددالمين والوددسة والسددسم 

تناولهددا علمدداء العربيددة فددي شددتا كتددبهم وال سدديما فددي , لمطابقددةهاهرة لغويددة عامددة 

يفرغددوا لهددا بحمدداص مخووودداص بددل كانددت مبمومدده فددي  اال انهملددم, الدراسددات النحويددة 

طيات كتدبهم لدذا ارتئدى لدي ان يكدون عندوان بحمدي المطابقدة فدي التوابدع وقدد اقتضدت 

المبحددث االول النعدددت لغدددة : طبيعددة البحدددث ان يقسددم علدددى تمهيدددد وخمسددة مباحدددث 

بيدة واوطسحا وقد تناولندا فيده فوائدد نعدت والعددول عدن المطابقدة فدي العسمدة االعرا

 ( التعريف والتنكير ) والمطابقة في التعيين 

التوكيدد وتندداول فيدده التوكيدد اللفهددي والمعنددوي وفروعهدا مددن توكيددد : المبحدث المدداني 

البدددل لغدددة : الددو والمبحدددث المالددث ... الددو ونفدددس وعددين وكددل .. االسددم والحددرف 

( ال البدددل المطدددابق وبدددل بعددد مددن كلوبدددل االشدددتم) واوددطسحاص واقسددام البدددل 

عطددف البيددان لغددة واوددطسحاص والفددرق بددين البدددل وعطددف البيددان : والمبحددث الرابددع 

عطددف النسددق لغددة واوددطسحا وتناولنددا فيدده حددروف العطددف : والمبحددث الخددامس 

 وادواته 

 مم اتبعت هذه المباحث بخاتمة ضمنتها ام النتائج التي خرج بها البحث 

 وادر والمراجع وقد استعنت النجاز هذا البح بمجموعة من الم

الكتدداب لسدديبويه وارتشدداف الضددرب  البددي حيددان االندلسددي وشددر  المفوددل : اهمهددا 

 للزمخشري ومعاني النحو للدكتور فاضل والح السامرائي 

واخددب بالشددكر والتقدددير والعرفددان لكددل مددن سدداهم وقدددم لددي المسدداعده وبدداالخب 

فيمددا كتددب فالكمددال ر  االسددتاذ القدددير محمددد مهدددي وختامدداص ال يدددعي الباحددث الكمددال

 وحده فان كان فيه وواب فانه من هللا عز وجل وان كان فيه خطا فانه منا



 

 الخاتمة 

 :دراسة لعدد من النتائج ابرزها توولت في هذه ال

ان للمطابقددة اهميددة كبيدددرة فددي النهدددام النحددوي للجملددة العربيدددة النهددا تحقدددق  -1

االنسجام والترابط بدين عناودرها مدن دونهدا تتفدال العسقدة بدين هدذه المكوندات 

 ويضطرب المعنى 

على الرغم من هذه االهميدة لدم تلدق المطابقدة مدن النحداة مدا لقيده االعدراب مدن  -2

عناية فاقت كل اعتبار في حين ان المطابقة لم تبعدد االهتمدام بعدد الودفحات 

 القليلة والمتفرقة 

وان هددذا المودددطلح مسددتعمل ومتدددداول عنددد النحددداة م تحدددث عدددن مودددطلح  -3

 ية ابن مالال المطابقة وراحة منهم ابن عقيل في شرحه الف

كما تحدث ابو حيان عن موطلح المطابقة وراحة بمعنى لموافقة والتمامل  -4

المطابقة في التعريف ) كما تناول مجاالتها في كتابه  ارتشاف الضرب  

 وفي العدد ال الفراد والتمنية والجمع( والتنكير 

ئين وان المطابقة في اللغة تكون بمعنى التوافق و التمامل والتساوي بين شي -5

 على حذو واحد

واوطسحاص استعملها النحاةللتعبير عن خوائب االنسجام والتألف بين  -6

العناور اللغوية في الجملة العربية وهي اتفاق كلمتين من حيث افادة التكلم 

 او الخطاب

كما خب البحث دراسة التوابع لغة وهي تبع الشئ تبوعاص اذا رت في امره  -7

وعة من االسماء التي تسزم ما قبلها وال واوطسحاص يطلق التابع على مجم

 تنفال عنه

 



 

 حقيقي وسببي وللنعت فوائد كميرة : النعت عنها نوعين  -8

ههرت المطابقة عند ابي حيان في موضوع التوابع من خسل مراعاته  -9

 التوكيد والبدل وعطف البيان وعطف النسق 

يان السبب واشار واشار ابو حيان الى العدول عن العسمة االعرابية مع ب – 11

 (االفراد والتمنية والجمع ) الى المطابقة في العدد 

 

 

 

 

 

 


