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:mلة �6حدy s (كلَّما) ال تكر1
|طئ �ملترhو* باستخد�مهم "كّلما" مرتني = hلة ��حد#، 
على غر�@ تركيب �جلملة بالفرنسية �� �إلجنليزية، 7و قو�م: 
 حصيلُتك <�d كلما ،gالطال�� #Hكلما تعمقَت = �لقر�»

من �ملعرفة.» ��لصو�f حْذ~ (كلما) �لثانية.
dكرّيا  عليها  >خل  ﴿كلما  �لكرمي:   *aلقر�  =  <@� فقد   

﴾áقd@ِ َ�َجَد عندها fملحر��
يقاE: كلما �d> �طالُعك، �تسعت aفاقك.

�يقاE: كلما �d> ِعلُم �ملرH، قلَّ �نتقاُ>_ لآلخرين.
�يقوE �ملسيح �ملوعو> �: 

من  نلُتها  نعمٌة  علّي  �يغيَّر  ببلّية  ُألْبَتلى  �لسعي  كل  "�سَعو� 
من  �عقاֲדم  على  �نكصو�  موطٍن  كل   = فُخِذلو�  �لر�ن، 
فرَّجها  شبكَة خديعٍة Öـترعٍة،  علي  �لقو�  6كلما  �خلذال*. 
@� ع¯ بفضل من لدنه �@�ٍة، �كا* aخر �مرهم �Sم ُجعلو� 
ِمن غ� �*  �لسافلني، ��نتصفنا ِمن كل خصم مهني،  �سفل 

نر�فع �� قضا# �� نتقد� �� �حلاكمني." (مو�هب �لر�ن)

؛ لذ�...؛ 6ال تقل: بالتا} قل: ِمن َثمَّ
(بالتاÒ) شبه hلة @كيكة جدà شائعة �ب �* يستبدE ֲדا ما 

يناسب �ملقا�:
ِمن َثّم؛ لذ�؛ �على هذ�؛ �بذلك؛ �x*؛ �rْ؛ �ِمن َثمَّ يّتضح؛ 

 …æ� ؛ جند؛ نر? �*َّ
مبع�  �لبعيد  �ملكا*   �� به  يشا@  �سم   ( (َثمَّ  :Eنقو �للفائد# 
َة)  هناi، �هو ظر~ ال يتصر~، �قد تلحقه �لتاH فيقاE (َثمَّ

.Hيوقف عليها با�ا�
�لتر�خي  مع  �لترتيب  على   Eيد عطف  حر~  فهو   (َّ2) �ما 
َت، �يوقف عليها  = �لزمن. �تلحقه �لتاH �ملفتوحة فيقاE: ُثمَّ

.Hبالتا

قل: 6ملّا كا	 … 6ال تقل: 6مبا &ّ	
ِمن َ��ُجه �ستعماE (لـّما) µيئها ظرفá َتَضمَّن مع� �لشر§، 

�شرطه �جو�به ِفْعال* ماضيا*، 7و: ملّا جاH خالٌد �كرمته.
فإ�x كا* �جلو�h fلة �Ãية، 6جب �قتر�Sا بالفاH. �على هذ� 

:Eميكن �لقو
�ملا كنا �جنزنا �لعمل، �جب �عد�> تقرير عنه.

�ملا كنا �جنزنا �لعمل، َفَعلينا �عد�> تقرير عنه. �ال يقاE: (مبا 
�ننا �جنزنا…) 

 gُ<ْ� ا َ�َقَع َعَلْيِهُم �لرِّْجُز َقاُلو� َيا ُموَسى يقوE �هللا تعا�: ﴿6ََلمَّ
لَُنْؤِمَننَّ َلَك  �لرِّْجَز  لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا   iَِعْنَد ِبَما َعِهَد  لََنا َ@بََّك 

َ�لَُنْرِسَلنَّ َمَعَك َبِني ِ�ْسَر�ِئيَل﴾ (�َألعر�~: ١٣٥)      
 يقوE �ملسيح �ملوعو> �:

"6ملا كا	 �لظاملو* نسبوt �� ��زمية، &عوxَ̂ ِفْريُتهم هذ_ �� 
 ،fألنيا�� �لنو�جذ  نفسي من  ُألخلَِّص  �لفاحتة،  تفس� سو@# 
 dعجا�) ".fلكّذ�� rملفتر� Eهو* من صو� fلكال� Eفإ* صو

�ملسيح)
فما  �ملحمدr كذلك  �ملسيح  "6ملا كا	 شأ*   :�  Eيقو�
�ّمته! �للهم صّل عليه سالما ال ُيغا>@  �كَ� شأَ* نyٍّ هو من 
�aياتك.  بتأييد�تك  �عد�ئه  �َسوِّْ> �جوَ_  بركاتك،  من  بَركًة 

aمني." (�خلطبة �إل�امية)
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