
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مصطلحات
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ْعَرب الذى آخر املنقوص
ُ
 .يوادلنادِ  يكالداعِ   :ه ايء الزمة َمْكُسْوٌر ما قبلها: ىو االسم ادل

ْعَرب الذى آخره ألف الزمة: ىو االساملقصور
ُ
 .كاذلَُدى وادلصطَفى  :م ادل

 َكصحراء ومحراء.  :ى آِخرُُه مهزٌة تلى ألًفا زائدة: ىو االسم ادلعرب الذاملمدود
 كرجل وكتاب.  :خلت أصولو من حروؼ العلة ىو ما: الصحيح
ْعَرب الذى آخره ايء ابلصحيح: الشبيو 

ُ
 ْْب ودْلو.ظك: ساكن امما قبله فاتالزموواو ىو االسم ادل

 أّواًل: التثنية:
 :تعريف التثنية 

 ىو ما دّؿ على اثنٌن بزايدٍة يف آخره، صاحل للتجرد، وعطف مثلو عليو.
 

( يشمل ادلثىن، حنو: الرجالف. ويشمل ما دّؿ معناه على االثنٌن، حنو: زوج وشفع. ما دّؿ على اثنٌنفقولنا: )
( خُيرِج حنو: صاحل للتجردعلى االثنٌن دوف زايدة. وقولنا: )( خُيرج حنو: زوج وشفع؛ لداللتو بزايدٍة يف آخرهوقولنا: )

فيخرج حنو: )قمرين(؛ إذ ديكن ذبريده وقولنا: )عطف مثلو عليو(يُقاؿ )اثن(. اثناف؛ إذ ال يصح إسقاط الزايدة، إذ ال 
قاؿ، مشس وقمر، من الزايدة لكن ال يعطف عليو مثلو بل مغايره، فال يُقاؿ: قمر وقمر، بل يُعطف عليو مغايره، فيُ 

 وىو ادلقصود ابلقمرين.
 

 :الشروط اليت جيب توافرىا يف االسم املراد تثنيتو 

 اإلفراد، فال يثىن ادلثىن واجملموع. .ٔ

 اإلعراب، فال تثنية للمبيّن، وما جاء منو مثىن فقد مثين وضًعا. .ٕ

جًيا على القوؿ األكثر، أّما ادلركب عدـ الرتكيب، فال يثىن االسم ادلركب تركيًبا إسناداًي، وال ادلركب تركيًبا مز  .ٖ
 تركيًبا إضافيِّا فيكتفى بتثنية اجلزء األوؿ منو.

  .التنكًن، فال يُثىن العلم وىو على علميتو .ٗ

 فاؽ لفظ، فال يثىن ما ال اثين لو، حنو: مشس وقمر.اتّ  .٘

 
  األمساء:كيفّية تثنية 

 إضافة ألف ونوف أو ايء ونوف وفتح ما قبلهما.
 تطرأ على االسم عند تثنيتو: التغريات اليت 



ٕ 

 

األلف والنوف يف  وتزاديفتح آخرمها، ال يطرأ عليهما تغيًن، ف فعند تثنيتهما والشبيو ابلصحيح:ح، الصحياألّوؿ: 
(:  ِكَتابيف )و الرفع، والياء والنوف يف اجلّر والنصب، فيقاؿ يف مثاؿ تثنية الصحيح يف حنو: )َرُجل(: َرُجاَلف وَرُجَلٌن، 

َياف  لصحيح يف حنو:الشبيو ابفيقاؿ يف مثاؿ تثنية (: َعنَكُبوََتف وَعْنَكُبوَتٌن. َعْنَكُبوتيف )و ف وَكَتاَبٌن، ِكَتاابَ  )َظْْب(: ظَبػْ
 وظَبػَْيٌن، ويف )َدْلو(: َدْلَواف وَدْلَوين. 

، فإف كاف وٌح دائًمافإذا ثيّن قلبت ألفو إىل حرٍؼ يقبل احلركة؛ ألف ما قبل زايدة التثنية مفتاملقصور: والثاين: 
لف إىل األصل الذي األ تعود التثنية فعند أصلّي، حرؼٍ  عنبدٌؿ لّيٌة أبًدا، بل ىي صال تكوف أفإّف ألفو  ثالثيًّااملقصور 

 .فيقاؿ يف تثنية ما كاف أصل ألفو الواو، يف حنو: قَػَفا قَػَفَواف وَرَجا َرَجَوافأُبدلت منو، 
 .حنو: َرَحى َرَحَياف، وفَػََت فَػتَػَيافويُقاؿ فيما كاف أصلو ايًء، يف 

فيقاؿ يف تثنية ما كاف  ،ايئيّ  أـ واوّي األصلكاف أ مطلًقا، سواءٌ  ايءً  قلبت ألفو املقصور غري ثالثيّ  وإف كاف 
َمَياف ورَلَْرى َمْرَمى َمرْ  :يف حنو الياءقاؿ يف تثنية ما كاف أصلو يُ : َمْلَهى َمْلَهَياف وَمْغَزى َمْغَزاَيف. و يف حنو أصلو الواو

لَ يقاؿ يف تثنية )ُحبػَْلى وأَْرَطى(: و  رَلَْراَيف.  َياف.وأَْرطَ  َيافُحبػْ
 

تثنية الصحيح، فال تغيًن يطرُأ عليها؛ لقبوؿ الياء الفتحة خالفًا لأللف، فتفتح الياء، ك: يثىن  املنقوصوالثالث: 
وإف  قَاِضي وَواِدي(: قَاِضَياف وَواِداَيف.يقاؿ يف تثنية )جلر والنصب، فوتضاؼ األلف والنوف يف الرفع، والياء والنوف يف ا

 (: قَاِضَياف وَواِداَيف.وَوادٍ  قَاضٍ كاف ادلنقوص زلذوفًا رّد اذوؼ يف التثنية، فيقاؿ يف تثنية )
 

 وىو على نوعٌن:املهموز: والرابع: 
يثىن تثنية  وىو، حنو: ُجْزء وقَارِئ وُوُضْوء. زائدةٍ  غًن ادلمدود: وىو كّل اسم ُختم هبمزة غًن مسبوقٍة أبلفٍ األّوؿ: 

ُجْزَءين، وقَارََِئف فيقاؿ يف تثنية )ُجْزء وقَارِئ وُوُضْوء(: ُجْزءَاف و  ؛ إذ مهزتو أصلية غًن منقلبٍة عن حرؼ،الصحيح
 ين.وُوُضْوءَ  افوُوُضْوءَ ، وقَارَِئٌن
مهزتو على أربعة ، و اء وِغطَاء وِعْلَباء ومَحْرَاءزائدٍة، حنو: قُػرّ  ادلمدود: وىو كّل اسٍم ُخِتم هبمزٍة مسبوقٍة أبلفٍ لثاين: ا

 لتثنية:حكٌم لكّل نوٍع و أنواع: أصلية، ومنقلبة عن أصل، ومنقلبة عن شبيو ابألصل، وزائدة للتأنيث. 
 ين،وقُػرّاءَ  افقُػرّاءَ  (:وَجزَاء فيقاؿ يف تثنية )قُػرّاء، فيثىن بفتح اذلمزة، وإضافة زايدة التثنية ما كاف مهزتو أصلّيةً  .ٔ

 ين.وَجزَاءَ اف وَجزَاءَ 

 وجهاف:منقلبًة عن أصل: وفيو عند التثنية ما كاف مهزتو  .ٕ

 ين.ورَِداءَ اف ورَِداءَ  ين،ِكَساءَ و  افِكَساءَ  (:ِكَساء ورَِداءفيقاؿ يف تثنية )األّوؿ: إثبات اذلمزة، وىو الوجو األقوى، 
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 .نيورَِداوَ  افوَ ورَِدا ،نيِكَساوَ اف  وَ َساء ورَِداء(: ِكَسافيقاؿ يف تثنية )كِ الثاين: إبداذلا واًوا، 
 افوَ وَصْحرَا ين،وَ مَحْرَا اف ووَ مَحْرَاتقلب واًوا يف التثنية، فيقاؿ يف تثنية )مَحْرَاء وَصْحرَاء(: للتأنيث ما كاف مهزتو  .ٖ

 ين.وَ وَصْحرَا

 
  املثىن:ملحقات 

 ، وىي على قسمٌن:اليت جيب توافرىا يف االسم ادلراد تثنيتوالشروط ىي ألفاظ تعامل معاملة ادلثىن دوف توفر 
إف ُأضيف  عرب إعراب ادلثىنيُ ف: كال وكلتا، بشرط أف ُيضافا إىل الضمًن، ، وىوما يلحق ابملثىن بشرط األّول:

ن االلتحاؽ إىل الضمًن، يف حنو: كالمها وكلتامها. أّما إف ُأضيف إىل االسم الظاىر مل يلحق ابالسم الظاىر، فيخرج م
 ابدلثىن، حنو: كال الرجلٌن وكلتا ادلرأتٌن.

 ، وىو: اثناف واثنتاف، فتعرب إعراب ادلثىن دوف شرط.ما يلحق ابملثىن بدون شرط الثاين:
 
 

 :اجلمعاثنًيا: 

 :أنواع اجلمع 

 مجع تصحيح، وينقسم إىل قسمٌن: مذكر ومؤنث. .ٔ

 مجع تكسًن. .ٕ

 
 : مجع التصحيح:أّوالً 

 وىو على نوعٌن:
 األّول: مجع املذكر السامل:

 :تعريفو 

 .ٌنَ وَصاِدقىو لفظ داؿ على أكثر من االثنٌن بزايدة واو ونوف أو ايء ونوف: كَزْيُدوَف وَزْيِديَن، وَصاِدُقوَف 
 :شروط مجع املفرد مجع مذكر سامل 

. ولكلٍّ ومهندسومسلم، ، حنو: صادؽ، وكرمي، وادلشتق .، عمر، خالد، حنو: دمحمجيمع على ىذا اجلمع اجلامد
 منهما شروط:

 اجلامد: أواًل:
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 فال جيمع )رجل( على رجلوف؛ لعدـ العلمّية. علم، حنو: زيد، عمرو، علي. -ٔ

دلؤنث، حنو: زينب، فال جيمع على: زينبوف؛ ألنّو علم فال جيمع على ىذا اجلمع  ما كاف علًما مذكر،  -ٕ
 لغًن مذكر.

عاقل، فال جيمع على ىذا اجلمع  ما كاف علًما دلذكر غًن عاقل، حنو: الحق اسم فرس، فال جيمع على  -ٖ
 ؛ لكونو علم دلذكر غًن عاقل.، فال يقالك الحقوفىذا اجلمع

مشتماًل على َتء التأنيث، حنو: محزة  فال جيمع على ىذا اجلمع  ما كاف علًما دلذكرخاؿ من التاء،  -ٗ
 يف مجعهما: محزوف وعبيدوف؛ لوجود التاء.وعبيدة. فال يُقاؿ 

 .ألهنما علماف مرّكباف؛ سيبويو وعبد هللا، حنو: مرّكًبافال جيمع على ىذا اجلمع  ما كاف  عدـ الرتكيب، -٘

 
 ادلشتق: اثنًيا:

 صفة. -ٔ

. فال يُقاؿ يف مجعهما: مرضع وحامل، حنو: لغًن مذكرصفة فال جيمع على ىذا اجلمع  ما كاف دلذكر،  -ٕ
 .لعدـ التذكًن؛ وحاملوف مرضعوف

. فال يُقاؿ يف )فارٍه( صفة فرس، حنو: عاقلغًن ذكر فال جيمع على ىذا اجلمع  ما كاف صفة دلعاقل،  -ٖ
 .العقل؛ لعدـ فارىوفا: مجعه

. فال عالمة، حنو: مشتمل على َتءفال جيمع على ىذا اجلمع  ما كاف صفة دلذكر خالية من َتء التأنيث،  -ٗ
 .وجود التاء؛ لعادلوفيُقاؿ يف مجعها: 

. فال يُقاؿ يف مجعها: أمحر، حنو: فال جيمع على ىذا اجلمع، ليست على وزف أفعل الذى مؤنثو فَػْعالء -٘
 ؛ جمليئو على وزف أفعل الذى مؤنثو فعالء.أمحروف

. فال يُقاؿ عطشاف وشبعاففال جيمع على ىذا اجلمع، حنو: ، ليست على وزف فَػْعالف الذى مؤنثو فَػْعلى -ٙ
 ؛ لكونو فَػْعالف الذى مؤنثو فَػْعَلى.عطشانوف وشبعانوفا: ممجعهيف 

. صبور وجريح وَعْدؿفال جيمع على ىذا اجلمع، حنو:  ،ليست على وزف شلا يستوى فيو ادلذكر وادلؤنث -ٚ
 الستواء ادلذكر وادلؤنث فيها.؛ صبوروف وجرحيوف وعدلوففال يُقاؿ يف مجعهما: 

 
 
 :كيفية مجع االسم مجع مذكر سامل 



٘ 

 

 .ما قبلهما وكسرونوف آخر االسم  ايءزايدة زايدة واو ونوف آخر االسم وضم ما قبلهما، أو 

 
  مجعو مجع مذكر ساملالتغريات اليت تطرأ على االسم عند: 

 الواو والنوف، أو الياء والنوف عليو، بدوف عمل سواىا. دال حيدث فيو تغيًن، فتزا  :صحيحال :األول
حذؼ ايؤه، وُضمَّ ما قبل الواو، وكسر ما قبل الياء، فتقوؿ: القاُضوف والداُعوف، أو القاِضٌن  :نقوصامل الثاين:

 القاِضيوف والداِعُيوف والقاِضيٌَن والداِعيٌن. :والداِعٌن، أصلهما
ِعْنَدََن َلِمَن َوِإنػَُّهْم ﴿، ﴾َوأَنْػُتْم اأَلْعَلْوف﴿لداللة عليها، حنو: حذفت ألفو، وأبقيت الفتحة ل املقصور: الثالث:

ْصطَفوِين.﴾ِعْنَدََن َلِمَن اْلُمْصطََفٌْن َوِإنػَُّهْم ﴿، ﴾اْلُمْصطََفٌْن 
ُ
 ، أصلهما: األْعلَوُوَف وادل

َعلًما  (مَحْراءَ ) ُوضَّاُءوف، ويف (:ُوضَّاء) تقوؿ يفالتثنية، ف اجلمع، حكمو يف وحكم ادلمدود يف الرابع: املمدود:
 َعَلمٌن دلذكر. ورداء ِكساءحنو   الوجهاف يفمَحْراُووف، وجيوز  :دلذكر

 
  مجع املذكر الساململحقات: 

مجعو مجع مذكر دوف توفر الشروط اليت جيب توافرىا يف االسم ادلراد  مجع ادلذكر الساملىي ألفاظ تعامل معاملة 
 :، وىيسامل

 .﴾اْلُقْرَب  أوىلؤتوا اْلفضل ِمْنُكم َوالسَعة َأف ي أولوتل َواَل أي﴿ :قَاَؿ هللا تَػَعاىَل  ،أولو -ٔ

 .عاَلموف  -ٕ

 .أَرضوف  -ٖ

الَّذين ﴿ :قَاَؿ هللا تَػَعاىَل  .َوحَنْو َذِلك ،َوقلة وقلوف ،وثبة وثبوف ،َوعزة وعزوف ،عضة وعضوفواببو، حنو:  ِسُنوف -ٗ
 .﴾َعن اْلَيمٌن َوَعن الشَماؿ عزين﴿ ،﴾جعُلوا اْلُقْرآف عضٌن

 .بَػُنوف -٘

ْعَراب نظرً  ،فَنقل َعن َذِلك اْلَمْعىن َومسي ِبِو أَعَلى اجْلنَّة (،لَعلي)يف اأَلْصل مجع  عّليوف، وىي -ٙ ا وأعرب َىَذا اإْلِ
 .﴾َوَما أَْدرَاؾ َما عليوف . ِإف كتاب اأْلَبْػرَار لفي عليٌنكاّل ﴿ :قَاَؿ هللا تَػَعاىَل  .ِإىَل َأصلو

 .َوُىَو اْلَمطَر الغزير ،َوُىَو مجع لوابل :وابلوف -ٚ

َنا أَْمَوالَنا َوأَْىُلوَنَ ﴿ :َعاىَل قَاَؿ هللا تػَ  ،أىلوف -ٛ  .﴾من َأوسط َما تْطعُموَف أىليكم ِإىَل أَْىليهمْ ﴿ ،﴾َشَغَلتػْ

 ثالثوف وأربعوف، وحنوه.ِعْشُروف و ألفاظ العقود، وىي:  -ٜ
 الثاين: مجع املؤنث السامل:
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 :تعريفو •
 .وعبيدات مسلمات،، و كزينبات: ألف وَتء على مفردهىو لفظ داؿ على أكثر من االثنٌن بزايدة 

 
 سامل: املؤنثشروط مجع املفرد مجع  •
 أعالـ اإلَنث، كزينب وىند ومرمي. -ٔ
 .امرأة، وشاة، وقُلة :كل ما ُختم ابلتاء مطلقا، كفاطمة وطلحة، ويستثىن من ذلك -ٕ
 ، كَسْلمى وُحبػَْلى وصحراء وحسناء. كل ما حلقتو ألف التأنيث مطلًقا: مقصورة أو شلدوة -ٖ
 ات.وُدَرْيهم تُجبيال، فًيقاؿ يف مجعها: كُجبيل وُدَرْيهم: غًن العاقل مصغر     -ٗ
. فًيقاؿ يف مجعها:  : غًن العاقلصفو  -ٙ  شاسلات، ومعدودات. كشامخ صفة َجَبل، ومعدوٍد صفة يـو
 وإْصطَبل.كُسرَاِدؽ ومَحاـ : ُُخاسي مل ُيْسمع لو مجع تكسًن كل -ٚ
 
 سامل: مؤنثكيفية مجع االسم مجع  •

لكن  من ىذا اجلمع ألفاظ صورهتا صورة مجع ادلؤنث السامل، يخرجف ،ما قبلهما وفتحآخر االسم  ألف وَتءزايدة 
 فَِإف التَّاء فيهَما ؛وميت وأموات ،بَيت وأبيات :حَنْو ال ُيصّنف مجعها على ىذا اجلمع؛ لعدـ زايدة األلف أو التاء،

 .﴾وكنتم أَْمَواًَت فأحياكم﴿ :قَاَؿ هللا تَػَعاىَل و  ،سكنت أبياَتً  :ؿاقفيُ  ،َأْصِليَّة فينصباف ابلفتحة على اأَلْصل
ينصباف ابلفتحة على ففَِإف التَّاء فيهَما َوِإف َكاَنت زَاِئَدة ِإالَّ َأف اأْللف فيهَما َأْصِليَّة  ؛ُقَضاة وغزاة :حَنْو ،وََكَذِلكَ  
 .وغزاةً  رَأَْيت ُقَضاةً  :قوؿتَ  ،اأَلْصل
 
 سامل:مؤنث التغريات اليت تطرأ على االسم عند مجعو مجع  •

 :األول: الصحيح
، حنو: عليو األلف والتاء، بدوِف عمل سواىا فتزادال حيدث فيو تغيًن،  :الصحيح املفرد غري املختوم ابلتاء -1

 زَينبات وَمْردَيات.يف مجعها: ؿ اقيُ ف، زينب وَمْرميَ 
يف مجع )فاطمة، وخدجية، وبنت، وأخوات،  ُحِذفت منو ىف اجلمع فتقوؿ الصحيح املفرد املختوم ابلتاء: -ٕ
 .: فاطمات، وخدجيات، وبَنات، وأَخَوات، وِعَداتوغدة(

 : قاضيات.(-مسمى بو مؤنَّثٌ -ُعومل معاملتو يف التثنية، فتقوؿ يف مجع )قاض  الثاين: املنقوص:
-مسمَّى هبا ُمؤنث-، َوُحْبلى، ومصطَفى، وَمََت فَتيف مجع ) التثنية، فتقوؿ يف مل معاملتوُعو  الثالث: املقصور:



ٚ 

 

َليات، وُمْصطََفيات، وَمَتيات( َعَصوات،  (:-مسمَّى هبا ُمؤنث- ، وإىلوإذا ،وتقوؿ يف مجع )عصا .: فَػَتيات وُحبػْ
 .وِإَذَوات وإلَوات

، وجيوز َصْحرَاوات: (َصْحرَاوات، ويف )قُػرَّاءات(: قُػرَّاءاتفتقوؿ يف ) ُعومل معاملتو يف التثنية،: الرابع: املمدود
 .دلؤنثَعَلمٌن  (ِكساء ورداء)الوجهاف يف حنو 

 
 : مجع التكسري:اثنًيا
 :تعريفو 

 .ىو ما دؿَّ على أكثر من اثنٌن بتغيًن صورة مفرده
 

 :أنواع التغريات الطارئة على املفرد عند تكسريه 

 .ُأْسد كمثلقُػْفل، وىف اجلمع   كمثلادلفرد   يف فمثلوفسكوف، للمفرد واجلْمع،  فُػْلك، بضم، حنو: تغيًنًا تقديرايِّ   -ٔ

 : وىو على نوعٌن:ايِّ تغيًنًا ظاىر  -ٕ

 تغيًن بزايدة مع تغًن احلركات، حنو مجع )قُػْفل( على: أَقْػَفاؿ. - أ

 .َفافُرغْ ( على: َرِغيفحنو مجع )، تغًن احلركاتمع  بنقصتغيًن  - ب
 .ِصنَواف( على: ِصنوحنو مجع )فقط،  تغيًن بزايدة - ت

 .زُبَم( على: زَبَْمةحنو مجع )فقط،  بنقصتغيًن  - ث
 .ُأْسد( على: َأَسدحنو مجع )تغيًن يف احلركات فقط،  - ج

 
 :أنواع مجع التكسري 

 األول: مجوع القّلة:
 ، ولو أربعة أوزاف ىي:ثالثة إىل عشرةوىي ما دّؿ على مجٍع عّدتو من 

ُعلأ) .ٔ  :ويطَّرد يف ،بفتح فسكوف فضم (ف ْ

ككْلب، :بفتح فسكوف، (فَػْعل)، على وزف ُمضّعف غًنصحيح الفاء والعٌن و  يّ اسم ثالث كلّ  - أ
 وأْكُلب، وَظْْب وأْظب، وَدْلو وأْدٍؿ. 

 .وشذَّ أْوجو، وأُكّف وأْعٌُن، وأْثوب، وأْسُيف
 .كذراع وأذرع، وديٌن وأدين:ؤّنث بال عالمة، قبل آخره مدّ ادل يّ رابعالسم الا ويف - ب

 وشذ أفػُْعٌل ىف مكاٍف، وُغراٍب، وشهاٍب من ادلذكر. 



ٛ 

 

 
كثوب وأثواب، وسيف وأسياؼ، :السابق، (فػُْعل)أَ وف مجًعا لكل ما مل َيطَّرد فيو بفتح فسكوف، ويك (أفَعال) .ٕ

سباب، ٌن وأتومِحْل بكسر فسكوف وأمحاؿ، وُصُلب بضم فسكوف وأصالب، وابب وأبواب، وسَبب بفتح
 وَكِتف بفتح فكسر وأكتاؼ، َوعُضد بفتح فضم وأعضاد، وجُنُب بضمتٌن وأجناب، وُرَطب بضم ففتح

 .وأرطاب، وِإبل بكسرتٌن وآابؿ، وِضَلع بكسٍر ففتح وأضالع

 .أمحاؿ، مجع مَحْل، بفتح فسكوف ،أفراخ  :وشذ 
 
 يف:بفتح فسكوف فكسر، ويطّرِد  (أْفِعَلة) .ٖ

  .كطعاـ وأطعمة، ورغيف وأرغفة، وعمود وأعمدة  :قبل آخره مدّ  كل اسم مذكَّر ُرابعيّ     - أ

َكتَػَباٍت وأبِتَّة، وزِماـ وأزِمَّة، وقَباء   :أو معتلها ـبفتح أولو أو كسره، مضعَّف الال (ِفَعاؿ) َويُػْلتَػَزـ يف - ب
 وأقبية، وِكساء وأكِسية؛ وال جُيمعاف على غًنه إال شذوًذا.

 
ِشيخة مجع شيخ، وِثًْنة مجع ثَػْور، وِفتية  :ألفاظ، منها بكسر فسكوف، ومل يطرد يف شيء، بل مسع يف (ةْعلَ فِ )  .ٗ

 .مجع َفًَت، وِصْبية مجع َصْبّ َوَصِبّية، وِغْلَمة مجع ُغالـ

 
 :الكثرة: مجوع الثاين

 :وينقاس يف ،بضم فسكوف (فُ ْعل)  .ٔ

 .ِصفتٌن، كُحْمر بضم فسكوف، مجع أمحر ومحراء (فَػْعالء)ومؤنِّثو  (أفػَْعلَ )
 

 :ويطَّرد يف ،بضمتٌن (فُ ُعل) .ٕ

 .كغفور وُغُفُر، وَصبور وُصبُ   :دبعىن فاعل (فَػُعوؿ)وصف على  - أ

وُقُذؿ، ومِحار  كَقَذاؿ ابلفتح  :ل آخره مّد، صحيح اآلِخر، مذكرًا كاف أو مؤنثًاكل اسم ُرابعّي قب   - ب
 عمود وُعُمد. وُكرُع، وقضيب وُقُضب، وَ َومُحُر، وُكرَاع ابلضم 

 
 
 :رد يفويطّ  ،بضم ففتح (فُ َعل) .ٖ



ٜ 

 

 .ُغَرؼ، وُمدًى، وُحَجج، فُيقاؿ يف مجعها: ُغْرفة وُمْدية وُحّجة، حنو: بضم فسكوف (فُػَعلة)اسم على   - أ

 ُصَغر وُكَب.  مجعها: كُصْغَرى. وُكبػَْرى. فتقوؿ يف(، حنو:  أفعل)ى ثنبضم فسكوف أ (فُػْعلى ) - ب

 
كِحجَّة وِحجج، وِكْسرة وِكَسر، وِفْرية   :بكسر فسكوف (ِفْعلة)اسٍم على  :ويطَّرد يف ،بكسر ففتح (ِفَعل) .ٗ

 وِفَرى. 

 
ـْ وُرماة، وغاز :معتل الالـ، (فاعل)وصِف عاقٍل على وزف  :ويطَّرد يف ،بضم ففتح (فُ َعلَ ) .٘ كقاٍض وقضاة، ورا

 وُغزَاة.

 
ة، ككاتب وَكَتبة، وساحر وسَحرة، وابِئع وابع: وصف مذكر عاقل صحيح الالـ :بفتحات، ويطَّرد يف (ةفَ َعلَ ) .ٙ

 .وصائغ وصاَغة، وابٍر َوبَػَرة

 
 :زنةعلى  ،على ىالؾ، أو توجُّع، أو تشتُّت وصٍف داؿٍّ  :بفتح فسكوف ففتح، ويطَّرُد يف (فَ ْعَلى) .ٚ

 قتيل وقَػْتلى، وجريح َوجرَحى، وأسًن وأْسَرى، ومريض وَمْرَضى. :، حنو(َفِعيل) - أ
 .كميت وَمْوَتى:بفتح فكسر، (َفِعل) - ب

 .كأمَحَق، َومَحقى  (:أفَعل)  - ت

 كعطشاف وَعْطَشى.  (:فَػْعالف)  - ث

 
كُقرط وِقَرطة، وُدرْج وِدَرجة،   :امسًا صحيح الالـبضم فسكوف  (فُػْعل) :يف كثًنوىو   ،بكسر ففتح (ِفَعَلة) .ٛ

 وز وِكَوزة، وُدّب وِدبَبة. وكُ 

 كَغْرد وِغَرَدة، أو بكسر فسكوف كِقْرد وِقَردة.  :بفتح فسكوف(فَػْعل )اسم صحيح الالـ على  يف وقل  
 
كع كرا   :الالـ يصحيح (فاعل وفاعلة)وصف على وزف  مفتوًحا، ويطَّرد يف بضم األوؿ، وتشديد الثاين (فُ ع ل) .ٜ

 رُكَّع وُصوَّـ.  هما:مجع ؿ يفاقفيُ وراكعة، وصائم وصائمة، 

 كَخريدة وُخرَّد، ونُػَفَساء ونفَّس.  :ففتح( ة وفُعالءلَ يَفعِ )كغاٍز وُغزِّى، كما ندر يف   :ُمْعتَػلِّها وندر يف
 



ٔٓ 

 

ًدا بضم األوؿ، وفتح الثاين (فُ ع ال) .ٓٔ ، فيقاؿ: صائم (فاعل)يف وصف على وزف  ػػػػ)فُػعَّل(ويطَّرد ك ،مشدَّ
 وعاذؿ وُعذَّاؿ. وقرَّاء،وصوَّاـ، وقارئ 

 
 مثانية أنواع: بكسر ففتح سُلَفًَّفا. ويطَّرد يف (ِفَعال) .ٔٔ

كْلب ) يست عينهما وال فاؤمها ايء، مثلبفتح فسكوف، امسٌن أو وصفٌن، ل (فَػْعل وفَػْعلة): األوؿ والثاين
 .وِصعاب (: جُيمع على: ِكالبوكلَبة، وصْعب وَصْعبة

  .كثَػْوب وثِياب  :اجلمع ايء يفوتُبدؿ واُو ادلفرد  
 :بفتحتٌن امسٌن صحيحى الالـ، ليست عينهما والمهما من جنٍس واحد، حنو (فَػَعل وفَػَعلة )الثالث والرابع:

 مَجَل ومِجاؿ، وَرقَبة ورِقاب.
 كِقْدح وِقداح، وِذْئب وِذَئب، وهِنْي، وىو الغدير، وهِناء.  :فسكوف ِبَكْسر (ِفْعل)اخلامس: 
 كُرْمح ورِماح وُجّب َوِجباب.  :واويِّ العٌن، وال ايئّى الالـ كوف، امسًا غًنَ بضم فس (فُػْعل)السادس: 

، صحيحى الالـ (َفعيل وفُػَعيلة)السابع والثامن:  كظَرِيف وظريفة وِظراؼ. وتلـز ىذه الصيغة   :َوْصفَى ابب َكرـُ
 فيما عينو واو من ىذا النوع، فال جُيْمع على غًنىا، كطويل وطويلة وِطواؿ. 

 
 :طَرِد يفويَ  ،بضمتٌن (ُعولف ُ ) .ٕٔ

 كَكِبد وكُبود، َوَوِعل وُوَعوؿ، وَنَِر َوَُنور.:اسم َفِعل، بفتح فكسر،  - أ

 َكْعب وكُعوب، َوُجْند َوُجنود، وِضْرس َوُضُروس.  :امسا ثالثًيا ساكن العٌن، مثلث الفاء، حنو (فَػْعل ) - ب

 
 :وَيطَّرد يف ،بكسر فسكوف (ِفْعالن) .ٖٔ

  .راب وِغْرابف، وُغالـ وغِلمافكغُ   :ابلضم (فُعاؿٍ )اسم على   - أ

 كُصَرد وِصْرداف.  :بضم ففتح (فُػَعل) - ب

ف، وَتج َوتِيجاف، وَنر كُحوت َوِحيتاف، وُكوز وَِكيزا: ء أو فتحها واوّى العٌن الساكنةبضم الفا (فُػْعل)  - ت
 .وِنًناف

 
 

 :وَيكثر يف ،بضم فسكوف (فُ ْعالن) .ٗٔ



ٔٔ 

 

 . وظُْهراف، وَبْطن وبُطناف َظْهرك  :بفتح فسكوف( فَػْعل )اسم على   - أ

 .مُحْالفو كذََكر وذْكراف، ومَحَل : والمو من جنس واحد عينوَوليست  ،بفتحتٌن صحيح العٌن (فَػَعل) - ب

 كقضيب وُقْضباف، وَغِدير وُغْدراف. (: َفعيل  )  - ت

 
دبعىن فاعل، غًن مضعَّف  (فعيل)وصف مذكر عاقل، على زنة  :ويطَّرد يف ،بضم ففتح شلدوًدا (فُ َعالء) .٘ٔ

 كرمي وُكرماء، وخبيل وخُبالء، وظريف وظُرفاء.   :وال معتل الالـ، وال واوّى العٌن، حنو

 
ُمفرد سابقو األوؿ، وىو فعيل، لِكْن بشرط أف يكوف الالـ  بفتح فسكوف فكسر، ويطَّرد يف (ْفِعالءأَ ) .ٙٔ

 اء، وعزيز وأِعزَّاء، وىو الـز فيهما. أو مضعًفا، كغىّن وأغنياء، ونىّب وأنبياء، وشديد وأِشدَّ 

 
 :ويطَّرد يف (فَواِعل) .ٚٔ

 .كناصية ونواٍص، وكاذبة وكواذب:امسًا أو ِصفة (فاِعلةٍ )  - أ

 .كَجْوَىر وَجواىر   امسًا: بفتح فسكوف ففتح (لَفوعَ )  - ب

  .صْوَمعة وصواِمعك :ح األوؿ والثالث وسكوف ما بينهمابفت (فَػْوَعَلة) - ت

 .اَِت وكاِىل وكواِىلخاََت وخو : كبفتح العٌن أو كسرىا (فاِعل) - ث

كصاىٍل  :أو دلذكٍر غًن عاقلٍ  .كحائض وحوائض، وحامل وحوامل  :بكسر العٌن وصًفا دلؤنث (فاِعل) - ج
 .وصواِىل، وشاِىق وشواِىق

 
أتنيثو ابلتاء أو ، سواء كاف ةرابِعيِّ مؤَنث، اثلثو َمدَّ  رد يفويطّ  ،ابلفتح وكسر ما بعد األلف (فَعاِئل) .ٛٔ

كسحابة وسحائب، ورسالة ورسائل، وصحيفة وصحائف، وُذؤابة وذواِئب،   :ابأللف مطلقاً، أو ابدلعىن
ومَشائل، وَعُجوز  -ريح هتب من جهة القطب الشماىلّ - وَحلوبة وَحالئب، ومِشاؿ ابلكسر، ومَشاؿ ابلفتح

 وَجاَلِئل. -قرية بفارس-وَجُلواَلء  وسعاِئد، وُحَباَرى وَحَبائِر، -علم امرأة-وعجائز، وسعيد 

 
 بفتح أولو واثنيو وكسر رابعو. (فَ َعاِل ) .ٜٔ
 فتح أولِو واثنيو ورابِعو. (فَ َعاَل ) .ٕٓ

 يف مجع كلِّ ماكاف: (فَ َعاَل ، و فَ َعاِل )وتشرتؾ الصيغتاف السابقتاف 



ٕٔ 

 

 .وصحاَرى يار صح :مجعها ؿ يفاقيُ ف امسًا كَصْحراء (فَػْعالء) - أ

 .فُيقاؿ يف مجعها: َعذاري وَعَذار، كَعْذراء:صفة ال مذكر ذلا  (فَػْعالء) - ب

 .فُيقاؿ يف مجعها: َحَبايل وَحَباىَل ، كحبَلى  :األلف ادلقصورة للتأنيث - ت

 

آخره ايء  ساكن العٌن، زيد يف يّ كل ثالث  :ر الالـ وتشديد الياء، ويطَّرد يفبفتحتٌن وكس (فَ َعاِلّ ) .ٕٔ
مجعها:   يف فيُػَقاؿكَمْهرِي،   ي وخُبْيِت وُقْمري، ابلضَّم، أو لنسب تُػُنوِسيَ كُكْرسِ   :شدَّدة، ليست للنَّسبمُ 

َكرَاِسي، وخَبَاِت، وَقَمارِي، وَمَهارِي. والفرؽ أف ايء النسب يدؿ اللفظ بعد حذفها على معىن خبالؼ ايء حنو  
 .لفظ بعد سقوطو وال يكوف لو معىنُكْرِسي، إذ خيتل ال

 
 :ويطَّرد يف (فَ َعاِلل) .ٕٕ

  وَزابرِج. : َجَعاِفر، وبَراِثن،(جْعَفر وبُػْرثُن وزَْبرِج) مجع اجملرد حنو ؿ يفاقيُ فاجملرَّد ومزيده،  يّ الرُّابعِ   - أ

إف  ففال حُيذؼ،  الِينً َدَحارِج، حبذؼ الزائد، إال إذا كاف ما قبل اآلخر  (:ُمدحرِج)حنو زيد مجع ادل يفيُقاؿ و 
صفة - ِسْرَداج) فُيقاؿ يف مجع حنو، كقنديل وقناديل، وإف كاف ألًفا أو واًوا قلب الياء  :كاف اللٌن ايًء صحّ 

  .سراديج وعصافًن (:وعصفور ،-لناقة الشديدةل

 .َسَفارِج مجعو: يفكَسَفْرَجل، فيُػَقاؿ   :اجملّرد ومزيده، فإف مل يكن رابعو يشبو الزائد، ُحِذؼ اخلامس يّ اخْلماس - ب
َخَدْرَنق ) حنو  مجعيفللفظ أو ادلخرَج فأََنت ابخليار بٌن حذفو وحذؼ اخلامس، فيُػَقاؿ ا وإف أشبو الزائد يف

األوؿ من حروؼ الزايدة،  ؽ أو فَػرَازِد، إذ النوف يف: َخَدارِؽ أو َخَدرِاف، وفَػرَازِ (رزدؽ، وف-اسم للعنكبوت-
 .ادلخرج ُتشبو التاء يف الثاين والداؿ يف

، -للناقة الشديدة، وابلفتح للداىية -ِقْرطَبوس)  مجعيفذؼ اخلامس مع الزائد، فيُػَقاؿ حبمع ادلزيد وجيُ 
 : قرَاِطب وقَباِعث.(وقَػبَػْعَثرِيّ 

 
 
 
 
 
 

 التصغري



ٖٔ 

 

 :تعريفو 

 ىو ربويل االسم إىل أبنيٍة سلصوصة؛ للداللة على التقليل.
 

 :معاين التصغري 
 ، يف: َرُجل، ومَجَل، وَكْلب.ل، وُكَلْيبتصغًن ما يتوىم عظمو، حنو: ُرَجْيل، ومُجَيْ  .ٔ
 يف: قَػَبل، وبَػَعد. تقريب ما يتوىم بُعده، حنو: قُػبَػْيل، وبُػَعْيد .ٕ
 يف: دراىم، ودَننًن. ،تقليل ما يتوىم كثرتو، حنو: ُدَرْيِهمات، وُدنَػْيِنًنات .ٖ
 .بنت وحبيب :بُػَنية وُحبيب، يف :حنو ،التمليح. ٗ

 
 شرط املصغر: 

 .امسًا، فال يصغر الفعل وال احلرؼأف يكوف  .ٔ

ْبهَمات وال يف متوغالً  االسم أالَّ يكوف .ٕ
ُ
 َمْن وَكْيَف وحنومها، وتصغًن شبو احلرؼ؛ فال تصغر ادلْضَمرات وال ادل

 .بعض ادلوصوالت وأمساء اإلشارة شاذّ 

تو، وال حنو ُمَهْيِمن أف يكوف خالًيا من صيغ التصغًن وشبهها؛ فال يصّغر حنو ُكَميت وُشَعيب؛ ألنو على صيغ .ٖ
 وُمَسْيِطر؛ ألهنما على صيغة تشبهو.

ف يكوف قابال للتصغًن، فال تصغر األمساء ادلعظمة كأمساء هللا تعاىل وأنبيائو ومالئكتو، وعظيم وجسيم، وال  .ٗ
 .مجع الكثرة، وال كّل وبعض، وال أمساء الشهور واألسبوع

 
 :خطوات التصغري 

  .ضّم أّوؿ ادلصّغر  .ٔ

 .ادلصّغرفتح اثين  .ٕ

 .زايدة ايٍء ساكنٍة اثلث ادلصّغر .ٖ

 فيقاؿ يف تصغًن )قَػَلم، وَجْعَفر، وِكَتاب(: قُػَلْيم، وُجَعْيِفر، وُكتَػيِّب.

وَصْنُدوؽ، ، إف كاف االسم غًن ثالثّي، وىو: كسر ما بعد ايء التصغًن، فيقاؿ يف تصغًن )َجْعَفر وفَػَرْزَدؽ .ٗ
 وُصنَػْيِديق، وُسَفًْنِج.، (: ُجَعْيِفر وفُػَرْيزِدوَسَفْرَجل

 :أوزان التصغري 
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 )فُػَعْيل(: وعليو تصّغر األبنية الثالثّية، فيقاؿ يف تصغًن )مَجَل وَحْقل(: مُجَْيل وُحَقْيل.  .ٔ

وذلك بكسر ما بعد ايء  ، سواء كانت حروفها أصلّية أو مزيدة،ّيةرابعوعليو تصّغر األبنية ال)فُػَعْيِعل(:  .ٕ
ُيستثىن من كسر ما بعد ايء التصغًن، فيما و وُسبَػْيِطر.  (: ُجَعْيِفروِسَبْطرَجْعَفر فيقاؿ يف تصغًن ) التصغًن،

 ذباوز الثالثة: 

 .كشجرة وُحبػَْلى  :ما قبل عالمة التأنيث - أ
دَّة الزائدة قبل ألف التأنيث  - ب

َ
 .كحمراء  :ما قبل ادل

  .كَأمجاؿ وأفراس  :ما قبل ألف أَفَعاؿ  - ت

 .كسكراف وعثماف  :اَلففَػعْ ألف ما قبل  - ث

وُحبَػيػَْلى،  ،: ُشَجيػَْرةيف تصغًنىا ؿاقفيُ فيجب ىف ىذه ادلسائل بقاء ما بعد ايء التصغًن على فتحو للخفة،  
 .ومُحَيػْرَاء، وُأَجْيَماؿ، وأُفَػيػْرَاس وُسَكيػْرَاف، وُعثَػْيَماف

بياء التصغًن، فيقاؿ يف تصغر )غالـ وعجوز(:   فإف كاف اثلث الرابعّي حرؼ مدٍّ قلب ايًء يف التصغًن؛ لسبوقو 
 ُكتَػيِّب وُعَجيِّز.

 واخلماسّي على نوعٌن: ّية،ساموعليو تصّغر األبنية اخل)فُػَعْيِعيل(:  .ٖ

ِقْرطَاس وُعْصُفور(: فيقاؿ يف تصغًن )األّوؿ: ما كاف رابعو حرؼ مّد) ألًفا أو واًوا( فيقلب عند التصغًن ايء، 
 .قُػَرْيِطيس وُعَصْيِفًن

 الثاين: ما ليس رابعو حرؼ مّد، فلتصغًنه طريقٌن:
أّوذلما: حذؼ احلرؼ اخلامس؛ حلصوؿ الثقل بو، ومن مثّ تصغًنه تصغًن الرابعي، فيقاؿ يف تصغًن 

 وفُػَرْيزِد. ُسَفًْنِج)َسَفْرَجل وفَػَرْزدؽ(: 
ج يَجل وفَػَرْزدؽ(: ُسَفًنِْ فيقاؿ يف تصغًن )َسَفرْ اثنيهما: حذؼ احلرؼ اخلامس والتعويض عنو بياء رابًعا، 

 د.يوفُػَرْيزِ 
مقدر انفصالو، وادلقدر االنفصاؿ ىو ما وقع  بشيءٍ ( :كّل ُخاسي اُْختُِتم فُػَعْيِعيل) ءويستثىن من التوصل إىل بنا

 بعد أربعة أحرؼ: 
  .: قُػَريْػَفَصاءىاتصغًن  ؿ يفاق. فيُ كُقْرُفَصاء  ة:مدودادلتأنيث الألف  .ٔ

 .فُيقاؿ يف تصغًنىا: ُحنَػْيِظَلة .كحنظلةالتأنيث:   َتئو .ٕ

َقرِي  :نَسبالعالمة  .ٖ  .بَػْيِقرِيعُ فُيقاؿ يف تصغًنىا:  .كَعبػْ

 .ُزَعْيِفراف، وُجَلْيِجاَلف فُيقاؿ يف تصغًنىا: .كزْعفراف وُجْلُجاَلف  :زائدتٌنالنوف اللف و األ  .ٗ
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 فُيقاؿ يف تصغًنىا: .فكمسلَمٌْن وُمسلَما  :تثنيةال عالميَت   .٘

و ُجَعْيِفرِيَن  فُيقاؿ يف تصغًنىا: .ومسلمات ،كجعفرِين وجعفروف  :مجع تصحيح ادلذكر وادلؤنث عالميت  .ٙ
 .ُجِعْيِفُروَف، وُمسْيِلَمات

ْزجىِّ   .ٚ
َ
َلَبك ،أَُمًْنِيء القيسفُيقاؿ يف تصغًنىا: بعلبك. القيس، و  : كامرئَعُجَزي ادلضاؼ وادل  .وبُػَعيػْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسب
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  ةالتغريات الطارئة على االسم عند النسبأنواع: 

: لتدؿ على نسبتو إىل اجملرد منها ؛آخر االسم مكسور ما قبلها زايدة ايء مشددة يفوىو  تغيًن لفظّي: .ٔ
 .يّ ، وعراقيّ ، وشاميّ كمصر 

 صًنورتو امسًا للمنسوب.تغيًن معنوّي: وىو  .ٕ
زيد قرشّي أبوه، وأمو  :كقولك  ،ر وادلضمر ابطرادرفعو الظاى معاملتو معاملة الصفة ادلشبهة يف :ُحْكِمي تغيًن .ٖ

 ة.يَّ رِ ضَ مُ 

 
 :ما ُُيذف ألجل النسب 

كراىية اجتماع أربع   ؛يّ كشافع: أو للنسب ،يّ ككرس  :سواء كانت زائدة ادلشددة الواقعة بعد ثالثة أحرؼ الياء .ٔ
 ايءات. 

 .َمكيّ  (:مكة)النسبة إىل  ؿ يفاقفيُ َتء التأنيث،  .ٕ

 ادلقصور: .ٖ

  .َزي(: مَجْزِي)مجَْ  فُيقاؿ يف النسبة إىل، رابعة  - أ

 .يّ ومصطف ُحَبارِيّ  (:مصطفى ،ُحبارى)النسبة إىل يف  فُيقاؿ ا مطلًقا،األلف خامسة فصاعدً  - ب

 ايء ادلنقوص: .ٗ

 .يّ ادلعَتِدّي وادلستعلِ  :فيهمافُيقاؿ ، يكادلستْعلِ :، أو سادسة يكادلعتد  :خامسة

رى ادلثىن َعلًما رلرى ا من أجَزيدي. وأمّ  (:زيدافِ )النسب إىل  يفؿ اقيُ إذا أعرب ابحلروؼ،  اَعَلمً التثنية  ةعالم .٘
 .ؿ: َزْيَداينّ اقادلنع من الصرؼ للعلمية وزايدة األلف والنوف، فيُ  َسْلماف يف

جرى  . أّما ماابحلروؼ، يُقاؿ يف النسب إىل )زيُدوف(: زَيدي إذا أعرب امجع تصحيح ادلذكر َعَلمً ة عالم .ٙ
 .َزْيِدييِن : لزـو الياء، واإلعراب على النوف منونة، يُقاؿ فيو ِغْسلٌن، يف: كمجع ادلذكررلرى 

 .طَْيْب وَىْيين (:طيِّب وَىٌنِّ )حنو  سورة ادلدغم فيها مثلها، فيقاؿ يفالياء ادلك .ٚ

 َنِفيّ يفة(: حَ حِ ة وصَ ِنيفَ حَ فُيقاؿ يف النسبة إىل ) ، فكسر، صحيح العٌن غًن مضعِّفها بفتحٍ  (َفِعيلة)ايء  .ٛ
 .حبذؼ التاء مث الياء، مث قلب كسرة العٌن فتحة ،وَصَحفيّ 

 ،ُجَهيِنُّ وقَرِظيُّ  (:ُجَهْينة َوقُػَرْيظةوفتح العٌن، غًن مضعفتها، فُيقاؿ يف النسبة إىل ) بضم الفاء (فُػَعْيلة)ايء  .ٜ
 .حبذؼ التاء، مث الياء

، حبذؼ ِئيّ نَ غًَن مضعفتها، فُيقاؿ يف النسبة إىل )ُشنوَءة(: شَ  بفِتِح الفاء صحيحة العٌن (ُعولةفػَ )واو  .ٓٔ
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 التاء، مث الواو، مث قلب الضمة فتحة.

تحذؼ الياء األوىل، مث تقلب الكسرة فتحة، مث تقلب فالالـ أو واويها،  يّ بفتٍح فكسر، ايئ (َفِعيل)ايء  .ٔٔ
 (:  َغَنويُّ وَعَلِوي.يّ وَعل َغينّ إىل )الياء الثانية ألًفا، مث تقلَب األلَف واًوا، فُيقاؿ يف النسبة 

ربذؼ الياء األوىل، مث تقلب الثانية ألًفا، مث فعند النسبة كُقَصي.   :ادلعتّل الالـ بضم ففتح (فُػَعيل)ايء  .ٕٔ
  .ُقَصِويفُيقاؿ يف النسبة إىل )ُقَصي(:  تقلب األلف واًوا، 

  ّي.وُعَقيل يّ اؿ يف النسبة إىل )َعِقيل وُعَقيل(: َعِقيلفُيق ، ، مل حيذؼ منهما شيء،(ِعيل وفُػَعيلفَ )فإف صحت الـ 
 : ثَقفي، وقُػَرشي، وُىَذيل.(وقُػَريش، وُىَذيل ،ثَقيف) وشذَّ يف

 
  نسبتوالتغريات اليت تطرأ على االسم عند: 

 : الصحيح: أّوالً 
مصر النسبة إىل )فُيقاؿ يف مباشرًة دوف إحداث أّي تغيًن، غًن ادلركب: تضاؼ ايء النسب إىل آخره  - أ

 مصرّي ودييّن. (:دين

االسم ادلرّكب: يضاؼ إىل اجلزء األّوؿ من الرتكيب، فُيقاؿ يف النسبة إىل  ادلركب تركيًبا إسنادايِّ )بَػَرَؽ حنرُه،  - ب
(: بَػْعلي وأتبََّط َشرِّا(: بَػَرِقي، وأتبَِّطي. ويُقاؿ يف النسبة إىل  ادلركب تركيًبا مزجيِّا )بَػْعَلَبكَّ وَمْعد يَكِربَ 

 وَمْعِدي. ويُقاؿ يف النسبة إىل  ادلركب تركيًبا مزجيِّا )امرئ القيس(: اْمرئي أو َمَرئي. 
، أو ُمَعرَّفًا صدرُه بعجزه: كابن عمر وابن الزُّبًن، فإنو  وُيْستثىن من ادلركب اإلضايّف ما كاف ُكنية: كأيب بكر وأـ كلثـو

 وُكْلُثوِمّي وُعَمرِّي.يُػْنَسُب إىل َعُجزه، فُيقاؿ: َبْكرِّي 
 

 املقصور:اثنًيا: 
قلبها واًوا، فُيقاؿ يف  وأجاز حذفها  ةكلمالسكن اثين  إاّل إف فإهّنا ربذؼ كما ذكر سابًقارابعة، إف وقعت   - أ

َلوّي، وَمهلي أو َمْلَهِوّي.  النسبة إىل )ُحبػَْلى، َمْلَهى(: ُحبػَْلي أو ُحبػْ
  .فإهّنا ربذؼ كما ذكر سابًقامطلًقا، األلف خامسة فصاعًدا إف وقعت  - ب
 
 
 

 املنقوص:اثلثًا: 



ٔٛ 

 

 يف النسبة إليها: َشَجوّي وَشَذوّي. ؿ: كالَشِجي والَشِذي، فيجب قلبها واًوا، فُيقاااثلثً الياء إف وقعت  - أ
: كالقاضي، فحكمها عند النسبة حكم األلف الرابعة، فُيقاؿ يف النسبة إىل ارابعً إف وقعت الياء  - ب

 )قاضي(: القاِضّي والقاَضوّي.
 .فإهّنا ربذؼ كما ذكر سابًقا: كادلعتدي، أو سادسة كادلستْعِلي، اخامسً إف وقعت الياء  - ت
 

 :(قُػرَّاءفُيقاؿ يف النسبة إىل )، الً التثنية، فتسلم إف كانت أص يفيف النسب حكمها : حكمها مهزة املمدود: رابًعا
 .قُػرَّائي

 وشّذ قلبها نوَن يفوَصْحرَاوي.  راويمحَْ  (:محراء وصحراءفُيقاؿ يف النسبة إىل )، وتقلب واًوا إف كانت للتأنيث
 .َصنػَْعاين وبَػْهراينالنسبة إىل )َصْنعاء وبَػْهرَاء(:

 .يّ أو كساو  يّ كسائ(: كساءالنسبة إىل )فُيقاؿ يف  ، وخُييّػُر فيها إف كانت بدالً من أصل
 

  : حمذوف الالم:خامًسا
: أََبواِف وَأَخَواف تثنيتها ومجعها إليها يف فُيقاؿكَأٍب وَأٍخ وِعَضٍة وَسَنٍة،   حنو: ،التثنية ومجِع التصحيح ما رّد يف - أ

أََبوي وَأَخِوي وِعْضِوي النسب، فُيقاؿ:  ت وَسنَػَهات، وجب ردُّ اذوؼ يفوَعَضوات وَسنَػَوات، أو ِعَضَها
 وَسْنِوي، أو ِعَضِهي وَسَنِهي. 

 .  فيجوز يف النسبة إليها وجهاف: َغٍد وَشَفةٍ  ، حنو:رّد يف التثنية ومجِع التصحيحمل يما  - ب
  .َغِدي وَشِفياألّوؿ: إضافة ايئي النسب دوف رّد اذوؼ، فُيقاؿ: 

 َغَدِوي وَشَفِوي. فُيقاؿ: الثاين: رّد اذوؼ،
 يضاؼ إليو ايئي النسب مباشرة، سواء كاف: ع:الكلمة الدالة على مجسادًسا: 

 .يّ ورىط يّ قوماسم مجع، فُيقاؿ يف النسبة إىل )قـو ورىط(:  - أ

 .يّ َشَجر  اسم جنس، فُيقاؿ يف النسبة إىل )شجر(:  - ب

  .َبساتيينّ وَ  يّ (: أاببيلالبساتٌن و مجع تكسًن ال واحد لو، فُيقاؿ يف النسبة إىل )أاببيل - ت

 
 
 

 :صيغ أخرى للنسب 
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 كطاعم، وكاٍس، والبن، وَتمٍر.  :مقصوًدا بو صاحب كذا (اِعلفَ صوغ النسبة على ) .ٔ

ؼ زلرت  ّي:أ .كَنجَّار وَعطَّار وبَػزَّاز  :بفتح الفاء وتشديد العٌن، مقصوًدا بو احلَِرؼ (فعَّاؿ)صوغ النسبة على  .ٕ
 زة.ابلنِّجارة والِعطارة والبزا

 .: صاحب طعاـٍ يّ كطَِعم وَلِِب، أ  :بفتح فكسر (ِعلفَ )صوغ النسبة على  .ٖ

 .ِعْطر ي: ذيّ : كِمْعطَار، أ(ِمْفَعاؿ)غ النسبة َندرًا على وزف ا صتُ  .ٗ

 .يُحْضر، بضم فسكوف، وىو اجلر  يذّي: كفرس زِلْضًن، أ  (:ِمْفِعيل)ُتصاغ النسبة َندرًا على وزف  .٘


