
 تقسيم االسم من حيث كونه

 صحيًحا وشبهه ومنقوًصا أو مقصوًرا أو ممدوًدا 



 االسم الصـحيــح والشبيه به : أوال  

ف االسم الصحيح  هو االسم الذي ليس آخره :بأنَّه يُعَـرَّ

، ( ألف الزمة أو ياء غـير مشددة مكسور ما قبلها)حرف علة 

 بنت. رجل، كتاب، امرأة: أو همزة مسبوقة بألف مثل

هو االسم الُمـْعـرب الذي آخره حرف : الشبيه بالصحيح

علة مسبـوقة بساكن سواء كان هذا الساكن حرف علة أو 

 َدْلو، َظْبي، بَْهو، َهْدي، قَُصّي ، َجوّ : حرفًا صحيًحا، مثل



 االسم المقـــصور : ثانيا       

 .  االسم الذي آخره ألف الزمة: هوالمقصور   

 ُهـَدى ،َعـَصا ، مصطفى : مثل. 

 وهو يعرب بحركات مقدرة في الرفع
 .والنصب والجر للتعذر 

 



 

 االســـم المــنقـــوص -ثالثًا    
 

  هو االسم المعرب الذي آخره ياء مد
 .قبلها كسرة، غير مشددة،الزمة

أمثلة: 

اِعي -النَّاِدي)     (.السَّاِعي -الرَّ
 



 :  إعراب االسم المنقوص          

 اإلعرابلالسم المنقوص حالتان في: 

  الحالة األولى  : 
وهي التي يكون فيه االسم المنقوص مرفوًعا أو 

مجروًرا، وفي هذه الحالة تقدر الضمة والكسرة 

على يائه تقديًرا؛ للثقل سواء أكانت هذه الياء 

 .ظاهرة أم محذوفة

 



 الحالة الثانية: 
وهي التي يكون فيها االسم المنقوص منصوبًا 

، وأما إذا الياء وفي هذه الحالة تظهر الفتحة على 

 .كانت الياء محذوفة فإنها ترد إليه

مثـــــال  : 
 (:  إنَّ الراِعَي في الَحْقل)

اسم إنَّ منصوب وعالمة نصبه الفتحة : الراعَي 

 .الظاهرة على آخره

 .  رأْيُت راِعـيًا في الَحْقل    



  تبقى ياء االسم المنقوص إذا كان منصوبا 
 .َرأَْيت َراِعـيًا 

 

مجرد ، تحذف الياء من االسم المنقوص إذا كان هذا االسم نكرة

 :في حالتين( أل ، و اإلضافة ) من 

 
 الحالة الثانية 

 :  إذا كان مجروراً، مثل
 .َمَرْرُت بَِراعٍ 

 .كتْبُت إلى َساعٍ 
 

 الحالة األولى 
 :  إذا كان مرفوعاً، مثل

 .َجاء َراعٍ 
 .هذا َساعٍ 

 



 :االسم المـمــــدود: رابـًعا        

 هو االسم المعرب الذي آخره : االسم الممدود•

 .همزة قبلها ألف زائدة  

  :مثل وذلك •

 (.صحراء –سمراء  –قّراء  –بناء  –سماء )  
 .ويُـعرب بالحركات الظاهرة   



 تثنية االسم وجمعه جمع التصحيح

مادلَّ على اثنين ُمْطـلقًا، بزيادة ألف ونون، أو : بالمثنىيُْقصد  

في حال ) رجالن، وامرأتان، وكتابان، وقَلََمان : ياء ونون، مثل

نصبا ) وامرأتَين، وِكتَابَين، وقَلََمين . ورُجلَين،، ( الرفع

ا  (.وجرًّ

 :وينقسم الجمع إلى ثالثة أقسام 

هو اللفظ الدال على أكثر من اثنين، : ـ جمع المذكر السالم1 

الُحون، : بزيادة واو ونون، أو ياء ونون، مثل يُدون والصَّ الزَّ

الِحين ْيِدين والصَّ  .والزَّ

 



 

 ما يُجمع جمع مذكر سالماً     

 
 جمع المذكر السالم في الصفة شروط جمع المذكر السالم في العَلَم  شروط

 .لمذكر أن تكون  -1 . مذكراً أن يكون  -1

 .تكون للعاقل أن  -2 لفرس  ،سابق علما : نحويجمع  فال .عاقال أن يكون  -2

حمزة وطلحة، : نحو .التأنيث يكون خاليا من تاء  أن-3

 .معاوية وأسامة، 

 .عالَّمة : نحو فال يُجمع  .التأنيث أن تكون خالية من تاء  -3

سيبويه : نحو  .المزجييكون خالياً من التركيب  أن-4

 .نحو  .اإلسنادي،  والتركيب  معديكرب

وفي جمعهم يُقال ذوو  .شراً ، وتأبط .الرب ، وجاد الحق جاد 

 .الحق  ، وذوو جادسيبويه 

 .فَْعالء أال  تكون على وزن أَْفعَل الذى مؤنثه  -4

على ، وأسود؛ لكون مؤنثه وأبيض ، أحمر : فال يُْجَمع نحو

   ( .، سوداءبيضاء ، حمراء )

 .فَْعلى أال تكون على وزن فَْعالن الذي مؤنثه  -5

 .وَجْوعى ، َظْمأى ؛ ألن مؤنثه َجْوعان ، َظْمآن فال يجمع 

 .والمؤنث أال تكون مما يستوي فيه المذكر  -6

 .جريح ،قتيل ، طموح ، صبور : فال يُجمع نحو



 :جمع المؤنث السالم

 .هو ما دّل على ثالثة فأكثر بزيادة ألف وتاء على مفرده

 مثاله ما يجمع هذا الجمع
 .هندات –، هند فاطمات –فاطمة  .العلم المؤنث -1

2-  ً  .حمزات –شجرات، حمزة  –شجرة  .ما ختم بتاء تأنيث وإن كان مؤنثاً لفظيا

 .سلَويات –سلَوى  .بعض ما ختم بألف تأنيث مقصورة -3

 .صحراوات –صحراء  .بعض ما ختم بألف تأنيث ممدودة -4

 .نَُهْيَرات –نَُهير  –نهر  .مصغّر مذّكر ما ال يعقل -5

 .جباٌل شامخات –جبٌل شامخ  .صفة ما ال يعقل -6

 .إكرامات –إكرام  .مصدر غير الثالثي -7

 .حّمامات –حّمام  .الخماسي الذي ليس له جمع تكسير -8

 .تلفزيونات –تلفزيون  .االسم األعجمي -9

 .ذوات الحافر –بنات لبون، ذو الحافر  –ابن لبون  .أو ذي من غير العاقل ما ُصّدر بابن -10

 .رجاالت ، السجالت .بعض الجموع السماعية -11



 تثنية االسم الصحيح وشبهه وجمعهما جمع تصحيح

 جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم      تثنيته    نوعه     االسم     

ْيِدين الزْيَدان  اسم صحيح مذكر زيد      ،والزَّ

لم يحصل فيه ) 

 (  تغيير

ْيِدين الّزيُدون     ، والزَّ

   (لم يحصل فيه تغيير) 

 .ال يجمع ألنه مذكر 

ْينَبين الّزْينَبَان  مؤنث  اسم صحيح  زينب     والزَّ

 (لم يحصل تغيير)

لم يحصل . ) الزينَبَات  .ألنه مؤنث ال يجمع؛ 

 (  فيه تغيير

 َظْبيَان ـ َظْبيَْين شبيه بالصحيح   َظْبي   

لم يحصل فيه ) 

 (تغيير

 َظْبيُون ــ َظْبيِين   

 (لم يحصل فيه تغيير) 

فيه  لم تحصل) َظْبيَات  

 (.تغيير

 َدْلو 

 

 

 

                  

 َدْلَوان ــ َدْلَوْين بالصحيح شبيه

لم يحصل فيه ) 

 (تغيير

 ــ َدْلِوين َدْلُوون 

 (لم يحصل فيه تغيير)  

 َدْلـَوات        

 (لم يحصل فيه تغيير)  

 

 . 



 قاعـدة تثنية وجمع االسم الصحيح وشبهه

 إذا ثُنَِّي االسم الصحيح وشبهه اليحصل فيهما تغيير، وكذلك  

 

 ويقصد . )إذا جمعا جمعي تصحيح فال يحصل فيهما تغيير

 ( .بالتغيير حذف حرف أو قلبه أو إبداله  



 تثنية االسم المقصور وجمعه جمع مؤنث سالم  

 جمع المؤنث السالم  التثنية    االسم المقصور  

قلبت األلف ) ــ فَتَيَْين  فتَيَان  فتى    

 (الثالثة إلى أصلها الياء

 فَتَيَات              

 (قلبت األلف الثالثة إلى أصلها الياء)  

 ُمْصَطفَيَْينــ  ُمْصَطفَيَان  ُمْصَطفَى  

خامسة إلى  قلبت األلف الواقعة) 

 (ياء

  ُمْصَطفَيَات            

 (قلبت األلف الواقعة خامسة إلى ياء) 

 َعـَصَوْينَعـَصَوان ــ     َعـَصـا    

قُِلبت األلف الثالثة إلى أصلها ) 

 ( الواو

  َعـَصـَوات         

 (  قُِلبت األلف الثالثة إلى أصلها الواو) 

 

 ـــ َشـَذَوْين َشَذوان  َشذا     

قُِلبت األلف الثالثة إلى أصلها ) 

 ( الواو

 

 

 

 َشـَذَوات    

 (  الواوقُِلبت األلف الثالثة إلى أصلها )

 



 جمع االسم المقصور جمع مذكر سالم

 التغييرات التي حصلت فيه      جمع المذكر السالم    االسم المقصور   

 .ألفه وجوبا، وتبقى الفتحة دليال عليها تحذف  ــ ُمْصـَطفَين ُمْصـَطـفُون ُمـْصـَطفَى   

 = = = = ================= =  ُمـْبتَغَْون ــ ُمْبتَغَْين  ُمـْبـتَغَى   

 ========================  ـ أَْعـلَْين  أْعـلَْون  أَْعـلَى    

 ========================  ــ ُمْستَْدَعْين ُمْستـَْدَعـْون  ُمـْسـتَْدَعى  



 قاعدة تثنية وجمع االسم المقصور

   إذا ثُنَِّي االسم المقصور وجمع جمع مؤنث سالم  فإنَّ ألفه 

 :ــ تُـْقلب ياء في حالتين1   

 فَتَى فَتَيَان وفَتَيَات: أـ أْن تكون األلف ثالثة وأصلها ياء، مثل   

 . وُمْصَطفَيَات ُمْصَطفَيَانُمْصَطفَى : ب ـ أْن تكون األلف رابعة فأكثر، مثل  

 .َعـَصا َعـَصَوان و َعـَصَوات: ـ تُـقلب واًوا إْن كانت ثالثة وأصلها واو ، مثل2  

 : مايليوفي جمع االسم المقصور جمع مؤنث سالم يالحظ   

   تحذف األلف، نحو ياءاتأّدى القلب إلى اجتماع ثالث إْن: 

 .ثَُريّات –ثَُريّا     

  القلب إلى اجتماع ياءين قلبت األلف واواً، نحووإْن أدَّى: 

 .َحيَوات –َحياة     

 



 قاعدة جمع االسم المقصور جمع مذكر سالم

   إذا جمع االسم المقصور جمع مذكر سالم، 

 .ـــ  فإِنَّ ألفه تحذف وجوبا   

 ـــ  وتبقى الفتحة التي قبلها دلياًل عليها ، مثل  

 ُمْصَطفَى ــ ُمْصَطفَْون   



 تثنية االسم المنقوص وجمعه جمع مؤنث سالم

 جمع المؤنث السالم    التثنية    االسم المنقوص  

 القاِضيَان ـ القَاِضيَْين  (معرف بأل)  القاضي  

 (لم يحصل فيه تغيير) 

 القاضية ــ القاِضيَات     

 (لم يحصل فيه تغيير) 

 الُمَحاِميَان  ــ الُمَحاِميَْين    المحامي  

 (لم يحصل فيه تغيير)  

 المَحاِميَة ــ  الُمَحاِميَات   

 (لم يحصل فيه تغيير)  

ياء  إعادة) هذان قاِضياَن   هذا قاٍض    

 (المنقوص المحذوفة 

إعادة ياء المنقوص )  قَاِضيَات  هؤالء 

 ( .المحذوفة 

ياء  إعادة ) مَرْرُت بقاِضيَين  مرْرُت بِقَاٍض   

 (المنقوص المحذوفة 

المنقوص  إعادة ياء) مررُت بِقَاِضيَات  

 (المحذوفة 



 جمع االسم المنقوص جمع مذكر سالم

 فيه من تغيير ماحصل    المذكر السالم جمع   االسم المنقوص  

 ماقبلتحذف ياء المنقوص، ويضم     القَاُضـون  جاء  جاء القاِضي    

 .الواو في حال الرفع 

 ماقبلتحذف ياء المنقوص، ويكسر     َمَرْرُت بالِقاِضين   َمـَرْرُت بالقاِضي   

 .الياء 

 ماقبلتحذف ياء المنقوص، ويكسر    القَاِضين َراَْيتُ   َرأَْيُت القَاِضيَ     

 الياء



 قاعدة تثنية وجمع االسم المنقوص

   أو باإلضافة ، فعند ( أل) إذا ثُنَِّي االسم المنقوص معرفا بـ

 :تثنيته اليحصل فيه تغيير، مثل

 .السَّاِعيَان: القاِضيَان ، الساعي: القاضي  

  االرفعإذا كان االسم المنقوص نكرة فإن ياءه تحذف في 

 :  مثل والجر ، وعند تثنيته ترجع الياء ،

 بقاِضيَانَمَرْرُت : َمَرْرُت بقاٍض ، هذان قاِضيَان : هذا قاٍض 



  فيه  اليحدثإذا ُجِمع االسم المقصور جمع مؤنث فإنّه 

 : تغيير، كالتثنية ، مثل   

 ُمـتَعَاِليَات: قَاِضيَات ، ُمتَعَاِليَة : قاِضيَة   



 تثنية االسم الممدود وجمعه جمع مؤنث سالم

 جمع المؤنث السالم    التثنية    االسم الممدود  

اء  اءان ــ بَدَّاءان   ــ بَدَّاء قَـرَّ  قَـرَّ

 (يجب بقاء الهمزة األصليَّة) 

اءات      ـ بَدَّاءات  قَرَّ

 (يجب بقاء الهمزة األصليَّة)    

 

 َسْمَراَوان ــ بْيَضاَوان  ـ بيَضاء َسْمـَراء 

قلب الهمزة واًوا إذا كانت زائدة  يجب) 

 (للتأنيث

 ـــ بَْيَضاَوات َسْمَراَوات  

 (يجب قلب الهمزة واًوا إذا كانت زائدة للتأنيث) 

 

 ــ ُدَعاَوان ُدعاءان  ــ سماء ُدَعاء  

 َسَماءان ـــ َسَماوان 

يجوز بقاؤها ويجوز قلبها واًوا إذا كانت ) 

 (.ُمبدلة من حرف أصلي

 ـــ ُدَعاَوات  ُدَعاَءات 

 َسَماَءات ــ َسَماَوات 

يجوز بقاؤها ويجوز قلبها واًوا إذا كانت ُمبدلة من )

 (.حرف أصلي



 جمع االسم الممدود جمع مذكر سالم

 فيه من تغيير ماحصل    المذكر السالم جمع    االسم الممدود  

اء  اُءون ــ بَدَّاُءون   ــ بَدَّاء قَـرَّ  (يجب بقاء الهمزة األصليَّة)      قَـرَّ

 

 

 (علم على مذكر)َسْمَراُوون ــ بْيَضاُوون    ـ بيَضاء َسْمـَراء 

  

 (يجب قلب الهمزة واًوا إذا كانت زائدة للتأنيث)   

 

يجوز بقاؤها ويجوز قلبها واًوا إذا كانت ُمبدلة )   ِرَضاُءون ــ ِرَضاُوون   ِرَضـاء  

 (.من حرف أصلي

 



 قاعدة تثنية وجمع االسم الممدود جمعي التصحيح

 لهمزة االسم الممدود عند التثنية والجمع ثالث حاالت: 

 :ــ يجب بقاء الهمزة إذا كانت من أصول الكلمة، وذلك مثل1 

اَءان   اء وقَرَّ اُءونقَرَّ اءات ، بَدَّاء وبَدَّاَءان  وقَرَّ  .وبَدَّاَءات وبَدَّاُءونوقَرَّ

 :ـ يجب قلب الهمزة واًوا إذا كانت زائدة للتأنيث، وذلك مثل2 

 .وَسْمَراَوات  وَسْمَراُوونَسْمَراء وَسْمَراَوان   

ـ يجوز بقاؤها ويجوز قلبها واًوا إذا كانت ُمْبَدلة من حرف أصلي، 3 

 :  وذلك مثل

  وِرَضاَءات، وِرَضاُوون وِرَضاُءون،  وِرَضاوانِرَضاء وِرَضاَءان  

 .وِرَضاَوات



 التدريبات على تثنية االسم وجمعه جمع التصحيح

  هاتي اسم الفاعـل والمفعول من األفعال اآلتية ، ثم اجمعيها 

 :جمع مذكر سالًما وجمع مؤنث ساِلًما 

 .اِْرتََضى ــ أَْعـَطى ــ اِْستَْلقَى   

  اجمعي الكلمات اآلتية جمع مذكر سالم، واذكري ماحدث

 فيها من تغيير؟

 .حمراء، كساء، محمد، مسلم   


