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بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وصالة وسالمًا عىل سيد األنبياء وإمام املرسلني سيدنا 
حممد النبي الكريم وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد....

فهذا كتاب الرصف امليرسـ  املقرر عىل طالب الصف الثاين الثانوي يف املعاهد 
األزهرية ـ يف ثوبه اجلديد. جاء مشتماًل عىل املوضوعات املختارة من ترصيف 
بشواهد،  مدعومة  القاعدة،  وتقريب  العبارة،  سهولة  فيه  روعي  األسامء، 
متنوعة  من القرآن الكريم، والشعر العريب الفصيح، وأمثلة واقعية يف مجل تامة 
 مفيدة، مذيلة بقول ابن مالك، حمققني بذلك احلفاظ عىل منهج أزهرنا الرشيف
وكيفية  فيه،  والنظر  قراءته  عىل  الطالب  بتدريب  اخلالد،  تراثنا  عىل  االعتامد  يف 
االستفادة منه، مع عدم إغفال املعارصة يف تقديم هذا الرتاث بأسلوب مناسب 
متمثل يف سهولة العبارة،والبعد عن اخلالفات اللفظية املتكلفة،كام قدمنا لدروس 
الكتاب باألهداف الرتبوية العامة، وصّدرنا كل درس باألهداف الرتبوية اخلاصة 
به، وراعينا تناسب التدريبات مع حمتوى الدرس، وكشفها عن حتقيق األهداف.

ونسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد.
وصلِّ اللهم وسلِّْم عىل سيدنا حممد، وعىل آله وأصحابه أمجعني.

إعداد/ لجنة تطوير مناهج اللغة العربية بالمعاهد األزهرية

* * *
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األهداف العامة ملقرر الصرف للصف الثاني الثانوي األزهري

حتديد عالمات التأنيث.ـ 1
التمييز بني الصفات التي ال تلحقها عالمات التأنيث. ـ 2
التمييز بني أوزان ألف التأنيث املقصورة واملمدودة. ـ 3
التمييز بني االسم الصحيح، واملقصور، واملنقوص، واملمدود. ـ 4
التمييز بني تثنية الصحيح، واملقصور، واملنقوص، واملمدود. ـ 5
التمييز بني مجع االسم الصحيح، واملنقوص، واملقصور، واملمدود. ـ 6
التمييز بني اجلمع السامل للمؤنث، وللمذكر.ـ 7
توضيح كيفية التصغري للثالثي وغري الثالثي. ـ 8
التمييز بني ما يعامل معاملة الثالثي والرباعي عند التصغري. ـ 9

توضيح كيفية تصغري الرباعي، واخلاميس، وتصغري الرتخيم. ـ 10
عند ـ 11 أصوله  أحد  حذف  وما  املصغر،  وثالث  ثاين  أحكام  توضيح 

التصغري.
توضيح كيفية تصغري الكلامت غري املتمكنة من اإلعراب.ـ 12
التمييز بني املنسوب واملنسوب إليه. ـ 13
التمييز بني النسب للمقصور، واملنقوص، واملمدود. ـ 14
التمييز بني النسب إىل الثالثي املكسور العني، واملختوم بياء مشددة، وما ـ 15

يف وسطه ياء مشددة. 
التمييز بني النسب إىل ما حذف أحد أصوله والثنائي وضًعا.ـ 16
 التمييز بني النسب إىل ما كان عىل وزن فعيلة، أو ُفَعيلة صحيح الالم،ـ 17

أو معتلها.  
مذكًراـ 18 السامل  واجلمع  املركبة  واألعالم  املثنى  إىل  النسب  بني   التمييز 

أو مؤنًثا. 
التأكيد عىل أمهية علم الرصف من خالل دراسة هذا املقرر. ـ 19
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التأنيث 
عالمة التأنيث

األمثلة:

)1)  قال تعاىل:  )1).

)2( قال تعاىل:  )2). 

)3) قال تعاىل: نث حئ  مئ ىئ مث)3). 
)4( )اجتهت الدولة إىل الصحراء؛ لتعمريها(.

)1) سورة )آل عمران( . من اآلية: )144).
)2) سورة )الفجر( . اآليتان: )27، 28).

)3) سورة )النجم( . من اآلية: )25).

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

يربر لقوله: إن األصل يف االسم أن يكون مذكًرا. ـ 1
حيدد عالمات االسم املؤنث )عالمات التأنيث(.ـ 2
يستدل عىل تأنيث ما ليس فيه عالمة ظاهرة من األسامء املؤنثة.ـ 3
يميز بني االسم املؤنث بعالمة تأنيث واملؤنث من دون عالمة تأنيث. ـ 4
يكتب أسامء مؤنثة مل تلحقها عالمة التأنيث. ـ 5
يستخرج أسامء مؤنثة حلقتها عالمة التأنيث يف فقرة. ـ 6
يستخرج أسامء مؤنثة مل تلحقها عالمة التأنيث يف األمثلة. ـ 7
هيتم بدراسة عالمات التأنيث. ـ 8
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 )5( قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص   »عينان ال متسهام النار، عني بكت من خشية اهلل، وعني باتت 

              حترس يف سبيل اهلل«.

)6) نث يئ   جب حب خب مبىب مث)1).

)7( )الفيل ضخم وله ُعَيْينَة)
الشرح:

إذا تأملنا األمثلة السابقة اتضح لنا ما يلي:
عىل  • تدل  عالمة  فيه  وليس  مذكر،  عىل  دل  اساًم  )حممد(  كلمة  نجد  األول  املثال   يف 

هذا التذكري؛ ألن التذكري هو األصل، لذا مل حيتج إىل عالمة لتدل عليه )2).
ويف املثال الثاين نجد كلمة )املطمئنة( قد اشتملت عىل تاء متحركة يف آخرها، فدلت  •

عىل أهنا وصف ملؤنث، وهذه التاء تسمى تاء التأنيث.
ويف املثال الثالث نجد كلمة )األوىل( قد ختمت بألف التأنيث املقصورة؛ للفرق بينها  •

وبني مذكرها )أول(، فكانت هذه األلف عالمة للتأنيث.
املمدودة، ويؤكد ذلك  • التأنيث  بألف  الرابع نجد كلمة )الصحراء( مؤنثة  املثال  ويف 

عود الضمري عليها مؤنثـًا ىف كلمة »لتعمريها«.
ويف املثال اخلامس نجد كلمة )عني( قد دلت عىل مؤنث، بدليل تأنيث الفعل الذي  •

ُأسندت إليه، ولذا يقال: إن عالمة التأنيث مقدرة.
ويف املثال السادس نجد كلمة )النار( دلت عىل مؤنث بدليل عود الضمري عليها مؤنًثا     •

يف كلمة )وعدها( فعالمة التأنيث فيها مقدرة غري ظاهرة.

)1) سورة )احلج(. من اآلية: )72).
أنه  بدليل  التذكري،  األشياء  التذكري؛ ألن األصل يف مجيع  فرع  التأنيث  إنام كان  قيل:   (2(
ىف  األصل  أن  يؤكد  ومما  مذكر،  اللفظ  وهذا  )يشء(  لفظ  مؤنث  أو  مذكر  كل  عىل  يطلق 

ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعاىل:  قوله  التذكري  األشياء  مجيع 
ڀمث]سورة )النساء(: اآلية: )1([، حيث قرر القرآن أن آدم ـ املذكر ـ هو األصل وأن 

حواء ـ املؤنث ـ فرع عنه.
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يرد  • نعلم  كام  والتصغري  )عني(  كلمة  تصغري  )ُعَيْينة(  كلمة  نجد  السابع  املثال  ويف 

وعالمة  مؤنثة  )عني(  أن  عىل  فدل  )عيينة(  يف  التاء  ظهرت  لذا  أصوهلا؛  إىل  األشياء 
تأنيثها مقدرة أيًضا.

القاعدة:
 )1) األصل يف االسم أن يكون مذكًرا؛ ألن مدلوله أسبق وجوًدا من مدلول املؤنث،     
فالتأنيث فرع التذكري، ولكون التذكري هو األصل مل حيتج االسم املذكر إىل عالمة تدل عىل 

تذكريه، ولكون املؤنث فرعا افتقر املؤنث إىل عالمة تدل عىل تأنيثه.
)2) االسم املؤنث: ما فيه عالمة تدل عىل التأنيث، وتكون هذه العالمة:

)أ( ظاهرة وتشمل: التاء، واأللف املقصورة، واأللف املمدودة، والتاء أكثر 
استعاماًل من األلف، وأظهر داللة عىل التأنيث؛ ألهنا ال تلتبس بغريها بخالف 

األلف.
)ب( مقدرة وهي التاء فقط، ويستدل عىل تأنيث االسم الذي تقدر فيه التاء 

بأحد األدلة التالية: 
أ ـ  عود الضمري عليه مؤنًثا، نحو قوله تعاىل: نث گ گ گ   گڳ مث )1).

ب ـ اإلشارة إليه بام يشار به للمؤنث، نحو قوله تعاىل: نث گ گ ڳ 
ڳ ڳمث)2).

ج ـ وصفه باملؤنث، نحو قوله تعاىل: نث ڤ ڤ ڤ مث )3).
د ـ  ثبوت التاء يف تصغريه، مثل: )ُعَيْينَة( و)ُأَذْينَة( تصغري )عني( و)أذن( وإىل 

مجيع ما تقدم يشري ابن مالك بقوله:
*** روا التَّا كالَكتِْفَعالَمـُة التَّأنيـِث تـاٌء أو ألْف ويف َأَساٍم َقدَّ
*** بالضمرِي التقديُر  ِد يف التَّْصِغـــريوُيعـــرُف  َوَنحـــِوه كالـــرَّ

* * *
)1)  سورة )حممد(. من اآلية: )4).
)2)  سورة )يس(. من اآلية: )63).

)3)  سورة )احلاقة(. من اآلية: )12).
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أحكام الصفات من حيث إحلاق تاء التأنيث بها وعدمه

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

حيدد الغرض من إحلاق تاء التأنيث باللفظ.ـ 1
حيدد الصفات التي يستوي فيها املذكر واملؤنث. ـ 2
حيدد الصفات التي تدخلها تاء التأنيث جواًزا. ـ 3
يستخرج صفات تدخلها تاء التأنيث جواًزا يف األمثلة. ـ 4
يكتب أمثلة لبعض الصفات املشرتكة بني املذكر واملؤنث. ـ 5
يبني سبب دخول التاء يف األسامء اجلامدة سامًعا ال قياًسا. ـ 6
هيتم بدراسة الصفات التي ال تلحقها تاء التأنيث. ـ 7
حيدد الصفات التي ال تدخلها تاء التأنيث يف اللسان العربى.  ـ 8
يمثل ألشهر أوزان الصفات املشرتكة بني املذكر واملؤنث، ويغلب فيها ـ 9

ترك التاء.   
حيدد سبب وجود عالمة للتأنيث يف اللغة العربية، وعدم وجود عالمة ـ 10

للتذكري. 
األمثلة:

قال تعاىل: نث ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  مث )1).1ـ 

قال تعاىل: نث ڈ ژ ژ ڑ ڑ مث )2).2ـ 

)1) سورة )الفرقان(. من اآلية: )70).
)2) سورة )يس(. من اآلية: )33).
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ـ   قال تعاىل: نث ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ     مث )1).3

حَيْرُم أكُل النطيحِة، وحَيل أكُل الذبيحة.4ـ 
قال تعاىل: نث ڀ ڀ ٺ ٺٺٺٿمث)2).5ـ 
ا كريمة، عظيمة، رشيفة، رحيمة، ظريفة).6ـ  )وهبنى اهلل أًبا كرياًم وأمًّ

  قال تعاىل: نث ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں مث )3).ـ 7
)رأيت الطبيب يسعف طالبة جرحًيا، بجوار امرأة قتيل، رصيع).8 ـ 

 رأيت قتياًل وقتيلة. ـ 9
   عندى سيارة ركوبة و ركوب، وناقة حلوبة وحلوب.ـ 10
 )كن عند الشدائد ِمْغَشاًم، وكونى عند اللزوم ِمْغَشاًم))4).ـ 11
 هذه فتاة مهزار، وتلك فتاة منطيق)5).ـ 12
قال الشاعر: ـ 13

*** باِبقال ىل َصاِحبـى لِيْعلَم ما بِِى القتوَل أخـَت الرَّ َأحتبُّ     
 رزقنى اهلل بأخت صبور، شكور.ـ 14

الشرح:

إذا تأملنا األمثلة السابقة اتضح لنا ما يلي:
 يف املثال األول نجد كلمة )صاحًلا( وقعت صفة لكلمة )عماًل( وهو مذكر، ••

ولذلك مل تلحق الصفة تاء التأنيث، ويفهم من ذلك أن الصفات ال تلحقها 
التاء إال إذا كانت ملؤنث.

)1) سورة )األحزاب(. من اآلية:)50).
)2) سورة )املائدة(. من اآلية:)3).
)3) سورة )يس(. من اآلية: )78).

)4) املِْغَشم: اجلرئ الذي ال يثنيه يشء عن إرادته لشجاعته.
)5) املنطيق: البليغ والبليغة.
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وهى •• )األرض(  لكلمة  صفة  وقعت  )امليتة(  كلمة  نجد  الثاين  املثال  ويف   

مؤنثة، لذلك حلقت الصفة تاء التأنيث.
 ويف املثال الثالث نجد كلمة )مؤمنة( صفة ملؤنث وحلقتها تاء التأنيث.••
وىف املثالني الرابع واخلامس نجد كلمتي )النطيحة( و)الذبيحة( عىل وزن  •

)فعيل( بمعنى )مفعول( واستعملت كل منهام اسمـًا فوجب إحلاق التاء 
هبام.

وهى  • )فعيل(  وزن  عىل  صفة  )كريًما(  كلمة  نجد  السادس  املثال  ويف 
نجد  وأيًضا  )أبـًا(،  وهو  مذكر،  ملوصوف  الصفة  وهذه  )فاعل(،  بمعنى 
كلمة )كريمة( صفة عىل وزن )فعيلة( وهى بمعنى )فاعل( وهذه الصفة 
ا( واملالحظ أن تاء التأنيث يف هذا الوزن جاءت  ملوصوف مؤنث، وهـو )ُأمًّ
رحيمة،  رشيفة،  عظيمة،  ومثلها:  كثري،  وهذا  واملؤنث،  املذكر  بني  فارقة 

ظريفة صفات ملؤنث.
  ويف املثال السابع نجد كلمة )رميم( صفة عىل وزن )فعيل( بمعنى )فاعل(  •

ومل تلحقها تاء التأنيث، وهذا قليل، والغالب أن تلحقه التاء دفًعا لإللباس، 
فيقال ىف غري القرآن: )وهى رميمة(.

 ويف املثال الثامن نجد الكلامت )جرحًيا(، )قتيل(، )رصيع( صفات ملؤنث،  •
األسامء،  استعامل  تستعمل  ومل  )مفعول(  بمعنى  )فعيل(  وزن  عىل  وهى 
وتبعت موصوفها املؤنث، فيقل إحلاق تاء التأنيث هبا، ولذلك خلت من 

التاء.
وفى المثال التاسع جاء )فعيل( بمعنى )مفعول( لكنه لم يتبع موصوفه،  •

بالمؤنث  التاء  إلحاق  وجب  ولذلك  األسماء،  استعمال  استعمل  بأن 
خوف اللبس، نحو: رأيت قتياًل وقتيلة. 
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ويف املثال العارش نجد كلمة )ركوبة( صفة ملؤنث عىل وزن )فعولة( بمعنى  •

فيقال:  التأنيث،  تاء  من  خالية  ـ  أيًضا  ـ  الصفة  جاءت  وقد  )مفعول(، 
)ركوب(، ومثلها: ناقة حلوب وحلوبة، فيجوز إحلاق التاء بتلك الصفة 

كام جيوز عدم إحلاقها هبا عىل السواء.
 ويف املثال احلادى عرش نجد كلمة )ِمْغَشم( عىل وزن )ِمْفَعل( ملذكر تارة  •

وملؤنث تارة أخرى، ويف احلالتني وردت خالية من تاء التأنيث؛ ألن التاء ال 
تلحق هذا الوزن  وجوبـًا، وألنه وزن يستوى فيه املذكر واملؤنث.

 ويف املثال الثاين عرش نجد كلمتي )مهزار(، و)منطيق( صفتان ملؤنث عىل  •
وزن )ِمْفَعال( و)ِمْفِعيل( وقد وردتا خاليتني من تاء التأنيث؛ ألن التاء ال 

تلحق هذين الوزنني وجوًبا؛ وألهنام وزنان يستوي فيهام املذكر واملؤنث.
وىف املثالني الثالث عرش والرابع عرش نجد الكلامت: )القتول( و)صبور(  •

من  خالية  وجاءت  )فاعل(  بمعنى  )َفُعول(  وزن  عىل  صفات  و)شكور( 
املذكر  فيه  يستوي  وألنه  وجوبـًا؛  الوزن  هذا  تلحق  ال  ألهنا  التأنيث؛  تاء 

واملؤنث أيضـًا.
القاعدة:

الغرض من إحلاق تاء التأنيث باللفظ متييز املؤنث عن املذكر، وأكثر ما يقع 
اجلامدة  األسامء  ألن  وحسنة؛  وحسن  وفامهة،  فاهم  نحو:  الصفات،  يف  ذلك 
يغلب فيها متييز املؤنث عن املذكر بوضع أسامء خمصوصة لكل منهام، نحو: مجل 
بالتاء، نحو: فتى وفتاة، وامرئ وامرأة،  التمييز فيها  وناقة، وَعرْي وأتان، ويقل 
املذكر  بني  مشرتكة  كانت  إذا  الصفات  يف  التمييز  يطرد  وإنام  وطفلة.  وطفل 
باملؤنث وحده، نحو: حائض وطالق؛ لعدم احلاجة  واملؤنث بخالف املختصة 

إىل التاء فيها.
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وعدم  التأنيث  تاء  إحلاق  حيث  من  الصفات  أحكام  ختتلف  القاعدة: 
إحلاقها بها، نوجزها لك يف اجلدول التالي:

1
صفات جيب إحلاق تاء التأنيث هبا وهى: التي تكون عىل وزن )فعيل( 

بمعنى )مفعول( واستعملت اسمـًا مثل: النطيحة والذبيحة.

2
صفات يكثر إحلاق التاء هبا وهى: الصفات التابعة ملؤنث وتكون عىل 
وزن )فعيل( بمعنى )فاعل( مثل: هذه امرأة كريمة، عظيمة، رشيفة، 

ظريفة، رحيمة.

3
صفات يقل إحلاق تاء التأنيث هبا وهذا إذا كانت عىل وزن )فعيل( 
جريح،  امرأة  هذه  مثل:  ملؤنث  صفة  واستعملت  )مفعول(  بمعنى 

رصيع، قتيل، بغيض.

4
وهي  ترجيح،  دون  إحلاقها  هبا وعدم  التاء  إحلاق  فيها  جيوز  صفات 
التي تكون عىل وزن )فعول( بمعنى )مفعول( مثل: رزقك اهلل بناقة 

حلوب، ركوب، أو حلوبة وركوبة.

5

صفات يمتنع إحلاق تاء التأنيث هبا وهى: الصفات التي يستوي فيها 
املذكر واملؤنث، وتأيت عىل وزن من األوزان التالية: )ِمْفَعل ـ ِمْفَعال ـ 
ِمْفعيل ـ فعول بمعنى فاعل( مثل: هذه امرأة مغشم، مهزار، معطري، 

صبور، شكور.
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وإىل ما تقدم يشري ابن مالك بقوله:))1))

*** َفُعـــواَل َفارقـــًة  تـــي  واملِْفِعياَل وال  املِْفَعاَل  وال  َأْصاًل 
*** تا الَفرِق مْن ِذى َفُشـذوٌذ فيهكـــَذاك ِمْفَعـــٌل ومـــا تلِيـــه
*** مَتَْتنِْعوَمـــْن َفِعيـــٍل كقتيـــٍل إْن َتبِـــْع التَّا   )1( غالًبا  َمْوُصوَفه 

* * *

)1) أشار بقوله )غالًبا( إىل أنه قد تلحقه تاء التأنيث محاًل عىل )فعيل( بمعنى )فاعل( كقول 
 العرب: صفة ذميمة وخصلة محيدة، كام محل الذي بمعنى )فاعل( عليه يف التجرد، نحو:

نث ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ  ۉ مث   سورة )األعراف(. اآلية: )56)



14

أوزان ألف التأنيث املقصورة

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

حيدد املقصود بألف التأنيث املقصورة.   ـ 1
يكتب مخسة أوزان أللف التأنيث املقصورة. ـ 2
حيدد نوع ألف التأنيث يف فقرة، ويزهنا، مع الضبط بالشكل. ـ 3
يكتب أمثلة ألوزان ألف التأنيث املقصورة. ـ 4

معروف  مشهور  بعضها  أوزان،  املقصورة  التأنيث  بألف  املنتهي  لالسم 
األمثلة، وبعضها اآلخر حيتاج إىل مصادر اللغة لتعني عىل تعرف تأنيثه فضاًل عن 

داللة أمثلته، واملشهور منها ما يي:
)ُفَعىَل( مثل: ُأَربى: للداهية، وُشَعَبى: ملوضع ورد يف قول جرير:ـ 1

*** ألؤًمــا ال أبــا لــك واغرتابــا أعبــًدا حــّل يف ُشــَعَبى غريبا

قال ـ 2 وُرْجَعى  وُصْغَرى،  وُكرْبَى،  ى،  وُبرْشَ وُحْبىَل،  ُأْنَثى،  مثل:  )ُفْعىَل( 
تعاىل: نث ٺ ٿ     ٿ ٿ ٿ مث )1)، نث ڱ    ں  ں ڻ   مث )2).

)َفْعىَل( مثل: َجْرَحى، وَمْرَض، وَنْجَوى، وَعْطَشى.ـ 3
)َفَعىَل( مثل: َبَرَدى ـ هنر بدمشق، َحَيَدى ـ للحامر الرسيع يف مشيته، قال ـ 4

أمحد شوقي:
*** دمشُق ســـالم من صبا َبَرَدى أرقُّ يا  يكفكف  ال  ودمع 

)1) سورة )يونس( . من اآلية: )64).
)2) سورة )العلق( . من اآلية: )8).
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تعاىل: ـ 5 قال  وُسَكارى  لطائرين،  اسامن  ـ  وُساَمَنى  ُحَباَرى،  مثل:  )ُفَعاىَل( 

نثٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ مث )1).
َهى ـ اسم للباطل والكذب.ـ 6 ىَل( مثل: ُسمَّ )ُفعَّ
( مثل: ِسَبْطَرى ـ اسم ملشية فيها تبخرت.ـ 7 )فَِعىلَّ
)فِْعىَل( مثل: ِدْفىَل ـ نوع من الشجر، وِذْكَرى  ـ وهو مصدٌر، و)ظِْرَبى( ـ 8

و)ِحْجىَل(  كرهية،  رائحتها  كاهلرة  دويبة  وهو  )َظِربان(  مفرده  مجع  اسم 
مجع )َحَجلة( وهي اسم طائر، وال ثالث هلام يف اجلموع.

رَيى ـ للعادة.ـ 9 (، وِهجِّ يىَل( مثل: ِحثِّْيَثى ـ مصدر )َحثَّ )فِعِّ
ى ـ وهو ـ 10 ى ـ من التبذير، وُكُفرَّ ى ـ من احلذر، وُبُذرَّ ( مثل: ُحُذرَّ )ُفُعىلَّ

اسم لوعاء الطلع.
ْيَطى ـ اسم لالختالط.ـ 11 ْيَزى ـ اسم للغز، وُخلَّ ْيىَل( مثل: ُلغَّ )ُفعَّ
اَرى ـ لطائر.ـ 12 اَرى ـ لنبتني، وُخضَّ اىَل( مثل: ُخبَّاَزى وُشقَّ )ُفعَّ

ويف أوزان ألف التأنيث املقصورة يقول ابن مالك:
*** َوَذاُت َمــدٍّ نحــو أنثــى الغــروألـــف التأنيـــث ذاُت َقْصـــِر
*** ـــاين األوىل ـــتهار يف َمَب ُأَرَبى والّطوىلواالش َوزن  ُيْبديـــه 
*** َعا مَجْ َفْعىل  َوَوْزن  أْو مْصدًرا أو صفة َكَشـْبعىَوَمرَطـــى 
*** َهى ِسَبْطرى ىوكُحَبارَى ُسـمَّ ِذكْرى َوِحثِّيَثـى مع الُكُفرَّ
*** اَرى ـقَّ ْيَطى َمع الشُّ واْعــُز لغــري هــِذه اســتنداَراكذاك ُخلَّ

* * *

)1) سورة )احلج(. من اآلية:)2).
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أوزان ألف التأنيث املمدودة

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

حيدد املقصود بألف التأنيث املمدودة.   ـ 1
حيدد األوزان املشهورة أللف التأنيث املمدودة. 2ـ 
يكتب أمثلة ألوزان ألف التأنيث املمدودة. 3ـ 
يستخرج ألف التأنيث املمدودة من الكالم. 4ـ 
التي 5ـ  الكلامت  وزن  مع  ُيقرأ،  نصٍّ  كلامِت  يف  التأنيث  ألف  نوع  حيدد 

وردت فيها األلف. 

العالمة الثالثة للتأنيث يف األسامء األلف املمدودة، وهى كسابقتها يف شهرة بعض أوزاهنا 
وغرابة بعضها اآلخر، ومن أوزاهنا املشهورة:

صفة ـ 1 أو  كحمراء  »أفعل«  عىل  مذكرها  صفة  أو  كصحراء،  اسمـًا  )َفْعالء( 
مذكرها عىل غري »أفعل« نحو: امرأة حسناء.

)َأْفِعالء( مثل: َأْرُبعاء، وجيوز فيه ضم العني وفتحها، وكذلك: َأْشِقياء، وَأْتِقياء.ـ 2
)َفْعَلالء( مثل: َعْقَرَباء ـ أنثى العقارب.ـ 3
)ُفْعُلالء( مثل: ُقْرُفَصاء.ـ 4
)َفاُعواَلء( مثل: عاشوراء، وتاسوعاء.ـ 5
)َفاِعاَلء( مثل: َقاِصَعاء، وَنافَِقاء لبابى جحر الريبوع.ـ 6
َياء ـ وهى العظمة.ـ 7 )فِْعلَِياء( مثل: كرِْبِ
)َمْفُعواَلء( مثل: َمْشُيوَخاء ـ مجع شيخ. ـ 8
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)فَِعاالَء( مثل: ِقَصاَصاء ـ اساًم للقصاص.ـ 9

)ُفنُْعالء( مثل: ُخنُْفَساء. ـ 10
)َفِعياَلء( مثل: َقِريثاء ـ نوع من التمر.ـ 11

اء ـ بضم الفاء وفتحها وكرسها ـ 12 )ُفَعاَلء( مثل: ُخَياَلء ـ للتكرب، وُسرَيَ
ـ وهو ثوب من اخلز خمطط.

ويف أوزان ألف التأنيث املمدودة يقول ابن مالك:
*** َأْفِعالُء َفْعـــاَلء  هـــا  وَفْعَلاَلُءلَمدِّ العـــنِي  ُمَثلَّـــُث 

(1(
*** َمْفُعواَلُثـــمَّ فَِعااَل ُفْعُلـــال َفاُعوال فِْعلِيـــا  َوَفَاِعـــاَلُء 

*** ُمطَلق فـــاٍء َفَعـــاَلُء ُأِخذاوُمطلُق الَعـــنْيِ فَِعاال وَكذا

* * *

)1) األوزان املذكورة ىف هذا البيت معطوفة عىل »فعالء« ىف البيت السابق بعاطف مقدر ىف 
أكثرها، وقد قرص ابن مالك أكثر هذه األوزان عىل الرضورة؛ ارتكاًزا عىل فهم القاريء من 
قوله: »ملدها« ىف البيت السابق، فأصل هذه األوزان: فَِعاالء وُفْعُلاَلء، وفاعوالء، وفِْعلياء، 

ومفعوالء، وهكذا.
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أسئلة ومترينات باب التأنيث
ما السبب يف وجود عالمة للتأنيث يف اللغة العربية، وليس هناك عالمة : 1س

للتذكري؟
التأنيث يكون ظاهًرا يف اللفظ أو مقدًرا، بني كيف يستدل عىل تأنيث : 2س

االسم إذا مل يكن تأنيثه ظاهًرا؟ مثل ملا تقول.
ما الصفات التي تدخلها التاء عند التأنيث؟ وما الصفات التي ال تقبل : 3س

التاء؟ أفصح عن إجابتك باألمثلة.
َمثِّْل ألشهر أوزان الصفات املشرتكة بني املذكر واملؤنث وغلب فيها : 4س

ترك التاء.
التذكري : 5س حيث  من  )َفُعول(  وزن  حكم  وما  )َفِعيل(؟  وزن  حكم  ما 

والتأنيث؟ وضح إجابتك باألمثلة.
اذكر ثالثة أوزان أللف التأنيث املقصورة، وثالثة أخرى أللف التأنيث : 6س

املمدودة، مع التمثيل.
 نثڱڱڱڱںںمث، نث ڤ ڤ ڤ مث،  نث ٴۇ ۋ  : 7س

ۋ ۅ ۅ ۉ مث .
ْ حكم دخول التاء فيام حتته خط يف اآليات السابقة. مع ذكر السبب. َبنيِّ

ارشح مع التمثيل قول ابن مالك:: 8س
*** ويف َأَساٍم قدروا التا كالكتْفعالمـُة التأنيـث تـاٌء أو ألْف
*** التقديُر بالضمري ونحـــوه كالـــردِّ يف التَّْصغـــريويعـــرُف 
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فيها : 9س وردت  التي  الكلمة  ِزِن  ثم  يأتى،  فيام  التأنيث  ألف  نوع  اذكر 

األلف،مع الضبط بالشكل.
         )ِسرَياء ـ ِسَبْطرى ـ َزْرَقاء ـ هُبَْمى ـ ِذْكَرى ـ مُجَاَدى ـ ُخَياَلء ـ َأْربِعاء(

إجابة منوذجية للسؤال التاسع
نوع األلف فيهاوزهناالكلمة

سرياء
ِسَبْطرى
َزْرَقاء
هُبَْمى
ِذْكَرى
مُجَاَدى
ُخَياَلء
َأْربَِعاء

فَِعالء
فَِعىلَّ

َفْعاَلء
ُفْعىَل
فِْعىَل
ُفَعاىَل
ُفَعاَلء

َأْفِعاَلء ـ بفتح العني 
وكرسها وضمها

ممدودة
مقصورة
ممدودة

مقصورة
مقصورة
مقصورة
ممدودة
ممدودة

* * *
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 تقسيم االسم إىل صحيح، ومقصور، ومنقوص، وممدود 
،  ومجعه وتثنية كلٍّ

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

 يكتب تعريًفا لالسم الصحيح. 1ـ 
يكتب تعريًفا لالسم املقصور. ـ 2
يكتب تعريًفا لالسم املنقوص. ـ 3

 يكتب تعريًفا لالسم املمدود. 4ـ 
يميز بني كلمتي القيايس والسامعي. ـ 5
يميز بني املقصور القيايس واملقصور السامعي. ـ 6
يميز بني املمدود القيايس واملمدود السامعي. ـ 7
يكتب أمثلة للمنقوص واملقصور واملمدود والصحيح.  ـ 8
يكتب أمثلة للمقصور القيايس واملمدود القيايس. ـ 9

 يستخرج األسامء املقصورة واملنقوصة واملمدودة والصحيحة من الكالم. ـ 10
 يستخرج مقصوًرا قياسيًّا وممدوًدا قياسيًّا من الكالم. ـ 11
 هيتم بدراسة أقسام االسم. ـ 12
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األمثلة:
)أ(

قال تعاىل: نث ھ ھ ھ ھ ے مث)1).1ـ 

قال تعاىل: نث ۇئ ۇئۆئ ۆئ    ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ مث )2).2ـ 

قال تعاىل: نث ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ مث )3).3ـ 

چ 4ـ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  نث  تعاىل:  قال 
چمث)4).

)ب(
أسفت عىل فراق األحبة أسًفا، وَجِوى القلب لفراقهم َجًوى)5).ـ 1
التاجر ال يعرض يف متجره ِقْرَبة واحدة بل ِقَرًبا كثرية.ـ 2
د أن يقبل كثرًيا من املَِرى.ـ 3 من أباح لنفسه ِمْرَية )6) واحدة تعوَّ
ليس ىف املتجر ُدْمَية واحدة بل ُدًمى كثرية.ـ 4
أفعُل اخلري ُقْرَبة هلل، وأوىل باملؤمنني املداومة عىل هذه الُقَرب.ـ 5

)ج(
استخرج املهندس الذهب من األرض استخراًجا عظياًم، واستقىص درجة ـ 1

نقائه استقصاء اخلبري احلاذق.
أكرم عميُد املعهد املتفوقني إكراًما عظياًم، وأعطى كل واحد جائزة إعطاء ـ 2

احلريص عىل تفوق أبنائه.
)1) سورة )ق(. من اآلية:)10).

)2) سورة )الصف(. من اآلية:)13).
)3) سورة )القمر(. من اآلية:)6).

)4) سورة )اإلرساء(. من اآلية:)20).
)5) اجلوى: احلرقة وشدة الوجد من حزن أو عشق.

)6) املرية: من املراء وهو اجلدال.
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الشرح:

إذا تأملنا األمثلة السابقة في المجموعة )أ(  الحظنا اآلتي:
•  يف املثال األول نجد كلمة )النخل( اساًم معرًبا آخره حرف صحيح، وهذا •

النوع يسمى   االسم الصحيح.
•  ويف املثال الثاين نجد كلمة )أخرى( اساًم معرًبا آخره ألف الزمة ال تتغري •

بتغري اإلعراب، وهذا النوع يسمى االسم املقصور.
• ويف املثال الثالث نجد كلمة )الداعي( اساًم معرًبا آخره ياء الزمة قبلها •  

كرسة، وهذا النوع يسمى باالسم املنقوص.
• ألف • قبلها  مهزة  آخره  معرًبا  اساًم  )عطاء(  كلمة  نجد  الرابع  املثال  ويف   

زائدة، وهذا النوع يسمى باالسم املمدود.
وفي أمثلة المجموعة )ب( نالحظ اآلتي:

•  يف املثال األول نجد أنَّ كلمة )َجِوَي( فعل معتل اآلخر، وهذا الفعل التزم •
فتح  ما قبل اآلخر يف مصدره )َجًوى(، وكل من الفعل ومصدره له نظري 
من الصحيح، وهو )َأِسَف ـ َأَسًفا( وهذا النظري يف املصدر ملتزم فتح ما 

قبل آخره، لذلك فإن املصدر )َجًوى( مقصور قيايس.
)فِْعَلة(  • وزن  عىل  مفرد  )ِمْرَية(  كلمة  أنَّ  نجد  والثالث  الثاين  املثالني:  يف 

ومجعها )ِمًرى( عىل وزن )فَِعل( وهذا اجلمع آخره ألف مفتوح ما قبلها، 
النظري ملتزم  )ِقَرب( وهذا  )ِقْرَبة( ومجعها  الصحيح، وهو  وله نظري من 

فتح ما قبل آخره يف اجلمع؛ لذا فإن كلمة )ِمًرى( مقصور قيايس.
•  ويف املثالني: الرابع واخلامس نجد أنَّ كلمة )ُدْمَية( مفرد عىل وزن )ُفْعَلة( •

ومجعها )ُدًمى( عىل وزن )ُفَعل( وهذا اجلمع آخره ألف مفتوح ما قبلها، 
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ومجعها  )ُقْرَبة(  وهو  آخره،  قبل  ما  فتح  ملتزم  الصحيح  من  نظري  وله 

)ُقَرب( لذا فإن اجلمع )ُدًمى( مقصور قيايس.
وفي مثالي المجموعة )ج( نلحظ اآلتي:

•  يف املثال األول نجد كلمة )استقىص( فعاًل سداسيًّا مبدوًءا هبمزة وصل، •
قبل  ألف  زيادة  فيه  التزم  وقد  )استقصاء(  ومصدره  اآلخر،  معتل  وهو 
ـ  )استخرج  هو  الصحيح  من  نظري  له  ومصدره  الفعل  من  وكل  آخره، 
استخراًجا( وهذا النظري التزم فيه زيادة ألف قبل آخره؛ لذا فإن املصدر 

)استقصاء( يكون ممدوًدا قياسيًّا.
•  ويف املثال الثاين نجد كلمة )أعطى( فعاًل رباعيًّا عىل وزن )َأْفَعل(، وهو •

معتل اآلخر، ومصدره )إعطاء( وقد التزم فيه زيادة ألف قبل آخره، وكل 
فإن  لذا  إكراًما(  ـ  )أكرم  هو  الصحيح  من  نظري  له  ومصدره  الفعل  من 

املصدر )إعطاء( يكون ممدوًدا قياسًيا.
القاعدة:

وفهد )  1) وسعد  حممد  أمثال:  منها  وجدنا  املعربة  األسامء  بعض  تأملنا  إذا 
اهلدى  وأمثال:  صحيح،  حرف  آخره  مما  والصوم،  والنخل  واملال 
واملصطفى واملستشفى، مما آخره ألف الزمة، وأمثال: القايض والداعي 
والساعي، مما آخره ياء سبقها كرسة، وأمثال: الضياء والسامء والصحراء 

والعلياء، مما آخره مهزة مسبوقة بألف زائدة.
وهذه األسامء ـ بحسب آخرها ـ تنقسم إىل أربعة أقسام:

اهلمزة )أ(   غري  صحيح  بحرف  انتهى  معرب،  اسم  كل  وهو  الصحيح: 
املسبوقة بألف زائدة، مثل: َفَرح ـ رسور ـ ِعْلم ـ مرص ـ َوَطن.

املقصور: وهو كل اسم معرب، انتهى بألف الزمة، قبلها فتحة، مثل: )ب(  
ندى ـ شذى ـ دنيا ـ مرتىض ـ مستشفى.
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قبلها، )ج(   بياء الزمة مكسور ما  انتهى  املنقوص: وهو كل اسم معرب، 

مثل: القايض ـ املنادي ـ الراعي ـ اجلواري.
املمدود: وهو كل اسم معرب، انتهى هبمزة مسبوقة بألف زائدة، مثل: )د(  

شقراء ـ عفراء )أي بيضاء(  ـ حسناء ـ صحراء ـ وفاء.
ينقسم كل من املقصور واملمدود إىل قياسى وسامعى، بمعنى أن القيايس )  2)

عىل  السامعي  ويعتمد  حتتها،  القياس  يلتمس  حمددة  قواعد  عىل  يعتمد 
إىل  الرجوع  فيه  الفيصل  يكون  ما  وغالًبا  العرب،  عن  ورد  بام  الوعي 

املعاجم اللغوية.
فاملقصور القيايس: هو كل اسم معتل الالم، له نظري من الصحيح، جيب 

فتح ما قبل آخره.
واملقصور السامعي:  هو كل اسم معتل الالم، وليس له نظري من الصحيح، 

مثل: الفتى )واحد الفتيان( والسنا )الضوء( والثرى )الرتاب(.
واملمدود القيايس: هو كل اسم آخره مهزة مسبوقة بألف زائدة، وله نظري 

من الصحيح اآلخر ملتزم فيه زيادة ألف قبل آخره.
 واملمدود السامعي:  هو كل اسم آخره مهزة مسبوقة بألف زائدة، وليس له نظري 
السن،  حلداثة  والفتاء:  املال،  لكثرة  الثراء:  مثل:  اآلخر،  الصحيح  من 

والسناء: للرشف، واحلذاء: للنعل.
بقول )  3) مستشهدين  الشعر  لغة  يف  املمدود  قرص  جواز  عىل  النحاة  أمجع 

الراجز: )البد من صنعا وإن طال السفر( أى: صنعاء.
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أما العكس وهو مد املقصور فمنعه البرصيون، وأجازه الكوفيون مستدلني 

بقول الشاعر:
*** ــاُء ســيغنيني الذي أغنــاك عني ــدوم وال غن ــر ي ــال فق  ف

أى: وال غنى.
وإىل القواعد السابقة يف املقصور واملمدود أشار ابن مالك بقوله:

*** فتحا وكان َذا َنظرٍِي َكاأْلََسف إذا اسم استوجب من قبل الطرف
*** اآلخر املعـــل  ثبــوُت قــرٍص بقيــاٍس ظاهِرفلنظـــريه 
*** ــا ــع م ــٍل يف مج ــٍل وُفَع َمىَكِفَع ــٍة نْحــُو الدُّ ــٍة وُفْعَل كِفْعَل
*** فاملــدُّ يف نظــريه حتــاًم ُعــِرفوما اسـتحق قبل آخـٍر ألف
*** هبمزِوصٍل كارعوى وكارتأىكمصدر الفعل الذي قد بدئا

*** مــدٍّ بنقــل كاحلجــا وَكاحِلَذاوالعــادم النظــري ذا قرص وذا
*** َيَقْعوقرُصذي املدِّ اَضطراًرا ُمَْمُع بُخْلٍف  والعكس  عليه 

* * *
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 تثنية األمساء ومجعها 
أواًل: تثنية االسم الصحيح واملنقوص

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

 حيدد أقسام االسم من حيث العدد. 1ـ 
 يميز بني االسم املفرد واالسم املثنى. 2ـ 
 حيدد رشوط تثنية االسم. 3ـ 
 حيدد كيفية تثنية االسم الصحيح.4ـ 
 حيدد كيفية تثنية االسم املنقوص.5ـ 
 يكتب أمثلة السم منقوص مثنى. 6ـ 

يستخرج األسامء املنقوصة يف فقرة ويثنيها. ـ 7
 يبني حكم االسم املنقوص إذا كانت ياؤه موجودة عند التثنية.8 ـ 

األمثلة:

)1). 1ـ  مث  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ        ەئ  نث  تعاىل:  قال   

نث ٹ ٹ ٹ ٹ   .(2( نثۈ ۈ      ٴۇ ۋۋ  ۅ ۅ مث 
ڤ مث )3). نث مئ ىئ يئ جبحب مث )4).

)1) سورة )املائدة(. من اآلية:)23).
)2) سورة )الكهف(. من اآلية: )82).

)3) سورة )النساء(. من اآلية: )88).
)4) سورة )األنعام(. من اآلية: )81).
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اللذين ـ 2 ِعَينْيِ  املدَّ اخلصمني  بني  وحكام  املحكمة،  إىل  القاضيان  حرض 

حرضا بصحبة املحاميني عنهام.

جاء يف احلديث: )قاٍض يف اجلنة وقاضيان يف النار()1)، وقال الشاعر:ـ 3

*** لصــوت أن ينــادي داعيــان فقلت ادعي وأدعو إن أندى

الشرح:

الكلامت: )رجالن( و)غالمني(  السابقة نجد يف رقم )1)  األمثلة  تأملنا  إذا 
وغالم  )رجل  ومفرداهتا:  مثنى،  عىل  تدل  )الفريقني(  و  )فئتني(  و  و)يتيمني( 
يشء  فيها  يتغري  ال  لذلك  اآلخر؛  صحيحة  أسامء  وهى  والفريق(  وفئة  ويتيم 
عند التثنية، بل يزاد عليها األلف والنون يف حالة الرفع، والياء والنون يف حالتي 

النصب واجلر.

ويف رقم )2) نجد الكلامت: )القاضيان( و )املدعيني( و )املحاميني( تدل عىل 
مثنى، ومفرداهتا: )القايض ـ املدعي ـ املحامي( وهى أسامء منقوصة؛ ألن آخرها 
ياء الزمة مكسور ما قبلها، لذلك ال يتغري فيها يشء عند التثنية، بل يزاد عليها 

األلف والنون يف حالة الرفع، والياء والنون يف حالتي النصب واجلر.

ويف رقم )3) نجد كلمة )قاضيان( وكلمة )داعيان( كل واحدة منهام تدل 
التثنية،  عند  إليهام  الياء  ردت  وقد  )داٍع(  و  )قاٍض(  منهام:  واملفرد  مثنى،  عىل 

لزوال موجب احلذف، وهو التقاؤها ساكنة مع التنوين.

اجلنة،  ىف  قاض  ثالثة:  »القضاة  بلفظ:  كثري  البن  والسنن  املسانيد  جامع  ىف  احلديث   (1(
وقاضيان ىف النار،...« إىل آخر احلديث. ]انظر جامع املسانيد 500/1[.
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القاعدة:

ينقسم االسم من حيث اإلفراد والتثنية والجمع إلى مفرد، ومثنى، وجمع.
فاملفرد: ما  دل عىل واحد أو واحدة، مثل: رجل ـ باب ـ امرأة ـ نافذة.

واملثنى: ما دل عىل اثنني أو اثنتني بزيادة ألف ونون أو ياء ونون عىل مفرده، 
النصب  حالتي  يف  صائمني  ـ  رجلني  ـ  الرفع  حالة  يف  صائامن  ـ  )رجالن  مثل: 

واجلر(. 
ولتثنية األسامء رشوط البد من حتققها، وهي التي نظمها بعضهم يف قوله: 

*** معربا يكون  أن  املثنى  ــارشط  ب ــا ُركِّ ــًرا، م ــرًدا منك ومف
*** ــريهموافًقا يف اللفـظ واملعنى، له ــه غ ــِن عن ــل، مل ُيْغ مماث

أما ما يحدث في االسم عند تثنيته فيختلف باختالف نوعه:
عالمة ـ 1 آخره  عىل  تزاد  بل  يشء،  فيه  يغري  فال  صحيًحا  االسم  كان  فإن 

حالتي  يف  والنون  والياء  الرفع،  حالة  يف  والنون  األلف  وهى  التثنية، 
النصب واجلر.

وإن كان االسم منقوًصا وياؤه موجودة ال يتغري فيه يشء، مثل: القايض ـ 2
والداعيني،  القاضيني  أو  والداعيان،  القاضيان  فيهام:  فيقال  والداعي، 
وإن كانت ياؤه حمذوفة ردت عند التثنية، مثل: قاٍض وداٍع، فيقال فيهام: 

قاضيان وداعيان، أو قاضيني وداعيني.

* * *
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ثانًيا: تثنية املقصور

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

حيدد كيفية تثنية املقصور إذا كانت ألفه رابعة فصاعًدا. ـ 1
حيدد كيفية تثنية املقصور إذا كانت ألفه ثالثة. ـ 2
يستخرج مقصوًرا مثنى من فقرة )تكون ألفه رابعة فصاعدا(. ـ 3
يستخرج مقصوًرا مثنى من فقرة )تكون ألفه ثالثة(. ـ 4
يعرض كيفية تثنية املقصور الثالثي إذا كانت ألفه أصلية. ـ 5
يثني أسامء مقصورة، ويضعها يف مجل مفيدة.ـ 6

األمثلة:

)1) قال تعاىل: نث ڭ ڭ ۇ ۇۆ مث )1).

)2) قال تعاىل: نث ڳ  ڳ ڱڱڱ مث )2).

)3) قال تعاىل: نث ڳ ڳ ڳ ڳ       ڱ ڱڱڱ مث )3).
)4) قال الشاعر:))4))

*** َجواِن)4( إين َأَقــلُّ القــوِم َمــْن ُيْغنِي مكاينفـال ُيْرَمى بَِي الرَّ
)1) سورة )يوسف(. من اآلية:)36).
)2) سورة )النساء(. من اآلية:)11).
)3) سورة )التوبة(. من اآلية:)52).

جوان: تثنية »الرجا«، والرجا: ناحية كل يشء، وخص بعضهم به ناحية البئر من  )4) الرَّ
َجَوان، فمعناه أنه استهني به، فكأنه  أعالها إىل أسفلها وحافتيها، فإذا قالوا: فالن رمى به الرَّ

رمى به هنالك، يريدون أنه طرح ىف املهالك. ]انظر اللسان »رجو«[.
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الشرح:

إذا أمعنا النظر في األمثلة السابقة نالحظ اآلتي:
  يف املثال األول نجد كلمة )فتيان( تدل عىل اثنني، ومفردها )فتى( وهو اسم  ••

 مقصور ألفه ثالثة منقلبة عن أصل هو الياء ، لذا رجعت إىل أصلها عند التثنية، 
وقلبت ياء.

  ويف املثال الثاين نجد كلمة )األنثيني( تدل عىل اثنتني، ومفردها )أنثى( وهى اسم ••
مقصور ألفه رابعة، فعند التثنية تقلب ياء.

 ويف املثال الثالث نجد كلمة )احلسنيني( تدل عىل اثنتني، ومفردها )حسنى( ••
وهى  اسم مقصور ألفه رابعة، فعند التثنية تقلب ياء.

اثنني، ومفردها )رجا( •• تدل عىل  )الرجوان(  الرابع نجد كلمة  املثال  ويف   
إىل  رجعت  لذا  الواو،  هو  أصل  عن  منقلبة  ثالثة  ألفه  مقصور  اسم  وهو 

أصلها عند التثنية، وقلبت واًوا.
القاعدة:

عند تثنية االسم المقصور إما َأْن تكون ألفه ثالثة أو رابعة فصاعًدا.
 فإذا كانت رابعة فصاعًدا قلبت ياء بغض النظر عن نوعها، مثل: حبىل ـ ••

ملهى ـ مصطفى ـ مستشفى، فيقال يف تثنيتها: حبليان ـ ملهيان ـ مصطفيان 
ـ مستشفيان.

 وإن كانت ثالثة ينظر إىل نوع األلف.••

قفا، ـ 1 ـ  ـ عصا  إىل أصلها، مثل: رضا  منقلبة عن أصل ردت  إن كانت   
فيقال فيها: رضوان ـ عصوان ـ قفوان؛ ألن األصل الواو.

 وإن كان أصلها الياء ردت إليها، مثل: هدىـ  رحىـ  فتى، فيقال فيها: هديانـ  
رحيان ـ فتيان.
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 إن كانت األلف أصلية، وهى ال تكون إالَّ يف حرف مسمى به مثل: بىل ـ ـ 2

إىل ـ أال ـ عىل ـ أو يف اسم مبنى مثل: إذا ـ متى، وهذا النوع ينظر فيه إىل 
اإلمالة من عدمها، فإن أميلت إىل الياء قلبت ياء وإالَّ قلبت واوًا، فالذي 
متيان وبليان وعليان  فيها:  فيقال  ـ وبىل وعىل وإىل،  الياء: متى  إىل  يامل 

وإليان.
وأما: إذا وأال، فيقال فيهام: إذوان وألوان، لعدم اإلمالة.

بإعراب ـ 3 املعربة  تكون يف األسامء  األلف مهولة األصل وهى  إن كانت 
بمعنى  واخلسا:  اللهو،  بمعنى  الردا:  مثل:  أعالًما،  وأصبحت  مقدر 
يف  جاز  ما  فيها  جيوز  فهذه  يشء،  أى  من  الزوج  بمعنى  والزكا:  الفرد، 
األصلية، فإن أميلت يقال فيها: الرديان واخلسيان والزكيان، وإن مل متل 

يقال فيها: الردوان واخلسوان والزكوان.
وإلى تثنية االسم المقصور أشار ابن مالك بقوله:

*** ــاآخـر مقصور ُتَثنّْـى اجعله يا ــة ُمْرَتِقَي ــن ثالث إن كان ع
*** ــل كمتىكذا   الذي اليا أصله نحو الفتى ــُد الذي أمي واجلام
*** ْولَِهـا ما كان قبُل قد ُألِْفيف غري ذا تقلــب واًوا األلف وأَ

* * *
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ثالًثا: تثنية املمدود

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

حيدد املقصود باالسم املمدود.ـ 1
يبني حكم تثنية االسم املمدود إذا كانت اهلمزة أصاًل. ـ 2
يبني حكم تثنية االسم املمدود إذا كانت اهلمزة زائدة للتأنيث.ـ 3
يبني حكم تثنية االسم املمدود إذا كانت اهلمزة منقلبة عن أصل.ـ 4
يبني حكم تثنية االسم املمدود إذا كانت اهلمزة لإلحلاق. ـ 5
يستخرج األسامء املمدودة من فقرة. ـ 6
يثني أسامء ممدودة يف األمثلة، ويضبطها بالشكل. ـ 7
يكتب أمثلة األسامء ممدودة مثناة يف مجل مفيدة. ـ 8
يستشعر أمهية دراسة  تثنية املمدود.ـ 9

األمثلة:

اَءاِن)2).ـ 1 اَءاِن )1) ُوضَّ جيلس بجوار املنرب رجالن قرَّ
َراَواِن.ـ 2 لألسد عينان مَحْ
، وكسوهتام كَِساَءْيِن َجِديَدْيِن.ـ 3 بنيت لولدى بِنَاَوْيَن َواِسَعنْيِ

اء: صيغة مبالغة من قرأ، وهي هنا صفة بمعنى كثري القراءة حمب هلا حيسنها. )1) َقرَّ
اء: وضء الوجه. )2) ُوضَّ
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ظهر يف جسم البعري ُقَوباَءاِن أو ُقَوباَواِن)1).ـ 4

الشرح:

إذا أمعنا النظر في األمثلة السابقة نالحظ ما يأتي:
اَءاِن( تدالن عىل اثنني، ومفردمها:  • اَءاِن َوُوضَّ يف املثال األول نجد كلمتي: )َقرَّ

اء، ومها اسامن ممدودان، واهلمزة فيهام أصلية، لذا ظلت كام هي  اء َوُوضَّ َقرَّ
عند التثنية.

َراء(  • اثنتني، ومفردها: )مَحْ َراَواِن( تدل عىل  الثاين نجد كلمة )مَحْ املثال  ويف 
وهى اسم ممدود، وقد زيدت فيها اهلمزة للتأنيث؛ لذا وجب قلبها واًوا عند 

التثنية.
اثنني،  • عىل  تدالن  َوكَِساَءْيِن(  )بِنَاَوْيِن  كلمتي:  نجد  الثالث  املثال  ويف 

ومفردمها: )بِنَاء َوكَِساء( ومها اسامن ممدودان، واهلمزة يف )بِنَاء( منقلبة عن 
أصل هو الياء، ويف )كَِساء( منقلبة عن أصل هو الواو، وكل مهزة منقلبة 

عن أصل جيوز فيها أن تبقى كام هي، أو تقلب واًوا.
ويف املثال الرابع نجد كلمة )ُقوَباَءاِن أو ُقوَباَواِن( تدل عىل اثنني، ومفردها:  •

)ُقوَباء( وهو اسم ممدود، واهلمزة فيه لإلحلاق بوزن )ُقْرَناس()2) لذا جاز 
فيها أن تبقى كام هي، أوتقلب واًوا.

القاعدة:
االسم املمدود هو: كل اسم وقعت آخره مهزة قبلها ألف زائدة، وعند التثنية 

خيتلف حكمه باختالف نوع مهزته.
وإنشاء، ـ 1 اء  َوُوضَّ اء  َقرَّ مثل:  التثنية،  عند  بقيت  أصاًل  اهلمزة  كانت  فإن 

يقال فيها: قراءان ووضاءان وإنشاءان.
)1) القوباء: مرض باجللد.

)2) القرناس: قطعة بارزة من اجلبل متقدمة، تشبه األنف يف التقدم والربوز.
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وإن كانت زائدة للتأنيث قلبت واًوا، مثل: صحراء ومحراء، يقال فيهام: ـ 2

صحراوان ومحراوان.
واًوا، ـ 3 القلب  أو  البقاء  األمران  فيها  جاز  أصل  عن  منقلبة  كانت  وإن 

رداوان وكساوان،  أو  رداءان وكساءان  فيهام:  يقال  رداء وكساء،  مثل: 
واألرجح البقاء.

وإن كانت لإلحلاق جاز فيها األمران: البقاء، والقلب واًوا، مثل: ِعْلَباء ـ 4
والقلب  وُقوَباَواِن،  ِعْلَباَواِن  أو  وُقوَباَءاِن  ِعْلَباءان  فيهام:  يقال  وُقوَباء 

أرجح.
وإلى تثنية االسم الممدود أشار ابن مالك بقوله:

*** ــا ــواٍو ُثنَّي ــراَء بِ ــا كصح ونحــُو علبــاٍء كســاٍء وَحَيــاوم
*** َصّححْ وما شذَّ عىل َنْقٍل ُقرِصْ بــواٍو او مهــٍز وَغرَيمــا ذكــر

ملحوظة:

ما جاء من تثنية املقصور واملمدود عىل خالف ما ذكر من قواعد يقترص فيه 
عىل السامع، مثل: )زبعرى ـ قهقرى ـ خوزىل()1) بحذف األلف، فقيل يف تثنيتها: 

)زبعران ـ قهقران ـ خوزالن( والقياس فيها قلب األلف ياء عند التثنية.
ياء،  القلب  أو  بالبقاء  ومحرايان  محراءان  تثنيتها:  يف  قيل  )محراء(  ومثل: 

والقياس: محراوان.

* * *

)1) الزبعرى: الشخص السيئ اخللق، القهقرى: الرجوع إىل اخللف، اخلوزىل: مشية فيها 
تثاقل.
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رابًعا: مجع االسم الصحيح واملنقوص

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

حيدد عالمة مجع االسم مجًعا سامًلا ملذكر. 1ـ 
حيدد عالمة مجع االسم مجًعا سامًلا ملؤنث. 2ـ 
يميز بني االسم الصحيح واملنقوص عند اجلمع. 3ـ 
يكتب أمثلة السم صحيح مجع. 4ـ 
يكتب أمثلة السم منقوص مجع. 5ـ 
جيمع الكلامت مجًعا سامًلا يف األمثلة مع الضبط بالشكل. 6ـ 
جيمع األسامء املنقوصة يف فقرة مع ضبطها بالشكل. 7ـ 
هيتم بدراسة مجع االسم الصحيح واملنقوص. 8ـ 

األمثلة:
)1). 1ـ  مث  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعاىل:  قال 

نثٺ ٺ ٿمث)2)، نث ې ې مث )3).
ک 2ـ  ڑ  ڑ  نث   .(4( مث  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  نث  تعاىل:  قال 

ک مث )5). نث مخ جس    حس   خسمس   مث )6).
)1) سورة )املؤمنون(. اآليتان: )1، 2).
)2) سورة )املرسالت(. من اآلية )23).
)3) سورة )الصافات(. من اآلية: )98).

)4) سورة )املؤمنون(. من اآلية: )8) .
)5) سورة )الشعراء(. من اآلية: )120).

)6) سورة )املدثر(. من اآلية: )43).
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قال تعاىل: نث ہ ہ  ھ ھ ھ مث )1).3ـ 

قال تعاىل: نثڱ ں مث )2). نث گ ڳ ڳ ڳ ڳمث)3).4ـ 

الشرح:

إذا تأملنا األمثلة السابقة اتضح لنا ما يلي:
والقادرون •• وخاشعون  )املؤمنون  الكلامت:  نجد   (1( رقم  األمثلة  يف   

وقادر  وخاشع  )مؤمن  ومفردها:  اثنني  من  أكثر  عىل  تدل  واألسفلني( 
واألسفل( وهذا املفرد مذكر صحيح  اآلخر، وقد ظل عند اجلمع كام هو؛ 

لذا سمي مجًعا سامًلا.
  ويف األمثلة رقم )2) نجد الكلامت: )راعون والباقني واملصلني( تدل عىل أكثر ••

من اثنني ومفردها: )الراعي والباقي واملصي( وهذا املفرد آخره ياء الزمة 
مكسور ما قبلها، فهو اسم منقوص، وعند اجلمع حتذف الياء ويكرس ما 
قبل ياء اجلمع، إذا كانت العالمة ياء ونونـًا، أو يضم ما قبل الياء إذا كانت 

العالمة واًوا ونونـًا.
•   ويف رقم )3) نجد كلمتي )السابحات والسابقات( تدل عىل أكثر من اثنتني •

بقي  وقد  اآلخر،  صحيح  مؤنث  املفرد  وهذا  وسابقة،  سابحة  ومفردها: 
عند اجلمع كام هو؛ لذا سمى مجًعا سامًلا.

•   ويف رقم )4) نجد الكلامت: )امللقيات والعاديات واملوريات( تدل عىل أكثر من  •
ياء  آخره  مؤنث  املفرد  وهذا  ومورية(  وعادية  )ملقية  ومفردها:  اثنتني، 
دون  هو  كام  اجلمع  عند  بقي  وقد  منقوص،  فهو  قبلها  ما  مكسور  الزمة 

)1) سورة النازعات. اآليتان: 3، 4.
)2) سورة املرسالت. من اآلية: 5.
)3) سورة العاديات.اآليتان: 1، 2.
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قد  املفرد  التأنيث يف  أنَّ عالمة  لذا سمي مجعـًا )ساملـًا(، ونالحظ  تغيري؛ 

حذفت يف اجلمع، ثم أضيفت عالمة اجلمع املؤنث.
القاعدة:

عالمة مجع االسم مجًعا سامًلا ملذكر هي: الواو والنون رفًعا، والياء والنون ـ 1
ا، مثل: الصادقون ـ املؤمنون ـ الصادقني ـ املؤمنني. نصًبا وجرًّ

وتاء مضمومة يف حالة ـ 2 ألف،  هي:  ملؤنث  سامًلا  مجًعا  االسم  عالمة مجع 
الرفع، ومكسورة يف حالتي النصب واجلر.

إن كان آخر االسم املفرد صحيًحا حلقته العالمة دون تغيري مثل: حممد ـ ـ 3
مؤمن ـ سعاد ـ فاطمة، نقول: حممدون ـ مؤمنون ـ سعادات ـ فاطامت.

والداعون ـ 4 القاضون  مثل:  املذكر  مجع  يف  الياء  حذفت  منقوًصا  كان  إن 
والقاضني والداعني، وبقيت يف مجع املؤنث، مثل: القاضيات والداعيات.

* * *
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خامًسا: مجع املقصور

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

حيدد املقصود باالسم املقصور. 1ـ 
يبني حكم االسم املقصور عند مجعه مجًعا سامًلا ملذكر. 2ـ 
 يبني حكم االسم املقصور عند مجعه مجًعا سامًلا ملؤنث. 3ـ 
يكتب أمثلة السم مقصور، ثم جيمعه مجًعا سامًلا ملذكر. 4ـ 
يستخرج اسام مقصوًرا مموعـًا مجًعا سامًلا ملؤنث يف األمثلة. 5ـ 
يبني حكم ألف املقصور إذا جاء بعدها تاء التأنيث. 6ـ 
يثني وجيمع االسم املقصور يف فقرة، مع ضبطه بالشكل. 7ـ 

األمثلة: 

 قال تعاىل: نث ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ    ڭ   مث)1).1. 

 قال تعاىل: نث ژ ڑ ڑ ک کک کگ مث)2).2. 

 قال تعاىل: نث پ پ   پ پ ڀ  مث )3).3. 

)1) سورة )آل عمران(. من اآلية: )139).
)2) سورة )النساء(.من اآلية: )25).

)3) سورة )هود(. من اآلية: )13).
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الشرح:

إذا تأملنا األمثلة السابقة اتضح لنا ما يلي:
 يف املثال األول نجد كلمة )األعلون( مجع   مذكر سامًلا، ومفردها )األعىل( ••

الواو  وأضيفت  املقصور،  ألف  حذفت  مجعه  وعند  مقصور،  اسم  وهو 
والنون، وظلت الفتحة التي قبل األلف املحذوفة؛ لتدل عليها.

ويف املثال الثاين نجد كلمة )فتياتكم( مجع مؤنث سامًلا، ومفردها )فتاة( وهو  •
اسم  مقصور ألفه  ثالثة أصلها الياء، فعند اجلمع ترد إىل أصلها الياء، ثم تضاف 

عالمة  اجلمع.
ومفردها •• سامًلا،  مؤنث  مجع  )مفرتيات(  كلمة  نجد  الثالث  املثال  ويف   

)مفرتى( وهو اسم مقصور ألفه رابعة فقلبت عند اجلمع ياء.
القاعدة:

االسم املقصور عند مجعه مجًعا سامًلا ملذكر حتذف ألفه مطلًقا سواء أكانت ـ 1
ثالثة أم غريها، وجيب فتح ما قبل الواو والياء؛ إشعاًرا باأللف املحذوفة، مثل: 

مصطفى: مصطَفون ومصطَفني، األعىل: األعَلون واألعَلني.
عند ـ 2 معاملتها  ألفه  تعامل  ملؤنث  سامًلا  مجًعا  مجعه  عند  املقصور  االسم 

التثنية، فتقلب ياًء إْن كانت ثالثة أصلها الياء؛ أو كانت رابعة فصاعًدا، وتقلب 
عصا:  ملهيات،  ملهى:  فتيات،  فتاة:  مثل:  الواو  أصلها  ثالثة  كانت  إْن  واًوا 

عصوات.
ملحوظة:

إْن كان بعد ألف املقصور تاء وجب حذفها عند اجلمع، كام يف )فتاة( نقول: 
فتيات؛ لئال جيمع بعد اجلمع بني عالمتي تأنيث يف كلمة واحدة.
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ويف مجع املقصور وحده يقول ابن مالك:

*** ــاَلواحذْف من املقصور يف مجٍع َعىَل ــِه َتَكمَّ ــا ب ــى م ــدِّ املثن ح
*** ــْفوالَفْتَح َأْبِق مشعًرا بام ُحِذْف ــاٍء وَألِـ ــُه بتـ ْعَتـ وإْن مَجَ
*** َوَتاَء ِذى التَّـــا ألِزمنَّ َتنِْحَيْهفاأللــَف اْقلـِـْب َقْلَبَهــا يف التثنيــْه

أي: إذا مجعت املقصور مجع مذكر سامًلا فاحذف منه ما اكتمل به لفظه، وختم، 
الفتحة دلياًل عىل األلف املحذوفة،  وهو األلف قبل ميء عالمة اجلمع، وأبق 
وإْن مجعته مجع مؤنث سامًلا فاقلب ألفه كام تقلب يف التثنية، وإذا كان يف املفرد تاء 
َها ـ أي: احذفها، واقترص ابن مالك عىل حكم مجع  املقصور،  بعد األلف ـ َفنَحِّ
وترك حكم املنقوص واملمدود؛ ألن حكمهام عند اجلمع كحكمهام عند تثنيتهام، 

وقد ذكر ذلك.

* * *
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سادًسا: مجع املمدود

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

يكتب تعريًفا لالسم املمدود. ـ 1
يبني حكم االسم املمدود عند مجعه مجًعا سامًلا. ـ 2
يكتب أمثلة السم ممدود، ثم جيمعه مجًعا سامًلا. ـ 3
يثني وجيمع األسامء املمدودة يف األمثلة، مع الضبط بالشكل.ـ 4

األمثلة:
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كل بنى آدم َخطَّاء، وخري اخلطائني التوابون«.ـ 1
أرض مرص معظمها صحراوات خالية.ـ 2
البناءون يبنون املساكن الفاخرة التي تكسوها كساوات زخرفية مجيلة.ـ 3
يعالج األطباء القوباءات أو القوباوات بمهارة للقضاء عليها.ـ 4

الشرح:
وصحراوات  اخلطائني  الكلامت:  أن  لنا  اتضح  السابقة  األمثلة  تأملنا  إذا 
وما  ممدودة،  أسامء  مفرداهتا  وأنَّ  سامًلا  مجًعا  مموعة  والقوباءات(  وكساوات  والبناءون 

طبقناه يف التثنية من أحكام آلخر املفرد يطبق يف اجلمع.
القاعدة:

عند مجع االسم املمدود مجًعا سامًلا تعامل مهزته معاملتها عند التثنية، ثم يزاد بعد ذلك 
عالمة مجع املذكر، وهى الواو والنون يف حالة الرفع أو الياء والنون يف حالتي النصب واجلر، 

أو عالمة مجع املؤنث، وهى األلف والتاء.
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 حكم االسم املؤنث الثالثي 
إذا مجع مجًعا سامًلا ملؤنث

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

يبني رشوط ما يراد مجعه باأللف والتاء. ـ 1
جيمع كلامت مجًعا مؤنًثا سامًلا، ويضبط العني بالشكل، مع بيان السبب. ـ 2

 يبني حكم مجع االسم املؤنث مجًعا سامًلا إذا كانت فاؤه مكسورة والالم 3ـ 
واًوا. 

 يستخرج اساًم مؤنًثا، وجيمعه مجًعا سامًلا، مع الضبط بالشكل. 4ـ 
فائه عند مجعه ـ 5 املؤنث حركة  االسم  فيها عني  تتبع  التي  احلاالت  حيدد 

مجًعا سامًلا.

األمثلة:

َدْعد: اسم مؤنث ثالثى، صحيح العني ساكنها، مفتوح الفاء، غري خمتوم ـ 1
بالتاء.

خمتوم ـ 2 الفاء،  مفتوح  ساكنها،  العني  صحيح  ثالثى،  مؤنث  اسم  َجْفنَة: 
بالتاء.

مُجْل: اسم مؤنث ثالثى، صحيح العني ساكنها، مضموم الفاء، غري خمتوم ـ 3
بالتاء.

الفاء، خمتوم ـ 4 العني ساكنها، مضموم  ة: اسم مؤنث ثالثى، صحيح  ُبرْسَ
بالتاء.
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ِهنْد: اسم مؤنث ثالثى، صحيح العني ساكنها، مكسور الفاء، غري خمتوم ـ 5

بالتاء.
ة: اسم مؤنث ثالثى، صحيح العني ساكنها، مكسور الفاء، خمتوم ـ 6 كرِْسَ

بالتاء.
التوضيح:

مؤنثة  ثالثية  أسامء  أهنا  يف  تشرتك  أهنا  لنا  اتضح  السابقة  املفردات  تأملنا  إذا 
عينها صحيحة ساكنة، ولكنها ختتلف من جهتني:

وإما  مضمومة  وإما  مفتوحة  إما  فهى  فيها،  الفاء  حركة  اختالف  األوىل: 
مكسورة .

والثانية: بعض املفردات خمتوم بالتاء، وبعضها غري خمتوم بالتاء.
وعند مجع هذه األسامء مجًعا سامًلا تتبع العني الفاء يف حركتها مطلًقا، وجيوز 
فيام فاؤه مضمومة أو مكسورة تسكني العني أو فتحها، واجلدول التايل يوضح 

ذلك:
اجلمعاملفرد
َدْعد
َجْفنَة
مُجْل
ة ُبرْسَ
ِهنْد

ة كرِْسَ

َدَعَدات
َجَفنَات

مُجُالت ـ مُجْالت ـ مُجَالت
ات ات ـ ُبرَسَ ُبرُسات ـ ُبرْسَ
ِهنَِدات ـ ِهنَْدات ـ ِهنََدات

ات ات ـ كرَِسَ ات ـ كرِْسَ كرِِسَ
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القاعدة:
إذا حتقق فيام يراد مجعه باأللف والتاء رشوط ستة، وهى:

أن يكون اساًم ـ ثالثيًّا ـ مؤنًثا ـ ساكن العني ـ غري معتلها وال مضعفها، مثل: 
ة  وكرِْسَ وُخْطوة  وُحْجرة  وَزْفرة  وسْجَدة  مؤنثات(،  )أعالم  ومُجْل  وِهنْد  َدْعد 

وِسْدرة )أسامء( فإنَّ حركة عينه تتبع حركة فائه، فيقال يف مجع ما سبق.
َدَعدات ـ َسَجدات ـ َزَفرات.ـ 1
ِهنِدات ـ كرِِسات ـ ِسِدرات.ـ 2
مُجُالت ـ ُخُطوات ـ ُحُجرات.ـ 3

يف  كام  مفتوحة  الفاء  كانت  إذا  للفاء  التبعية  واجبة  تكون  العني  هذه  حركة  لكن 
املجموعة )1( وقد ورد من هذا القبيل يف القرآن الكريم قوله تعاىل: نث ں ں ڻ  

ڻ ڻڻمث)1). نث ڻ ڻ ڻڻ مث )2). نث ڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ 
ۆ ۆ     مث )3). نث ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ مث )4).

أما إذا كانت الفاء مكسورة أو مضمومة كام يف )2(، )3( فإن فيه إىل جانب 
إتباع العني للفاء وجهني آخرين:

األول: إسكان العني، فيقال: ِهنْداتـ  كرِْساتـ  ِسْدراتـ  مُجْالتـ  ُخْطوات 
ـ ُحْجرات.

الثاين: فتح العني، فيقال: ِهنَدات ـ كرِسات ـ ِسَدرات ـ مُجَالت ـ ُخَطوات ـ 
ُحَجرات، وقد ورد إتباع العني للفاء املضمومة يف قوله سبحانه وتعاىل: نث ائ 

ەئ  ەئ وئ وئۇئ مث )5). 

)1) سورة )فاطر(. من اآلية: )8).
)2) سورة )آل عمران(. من اآلية: )14).

)3) سورة )األنعام(. من اآلية: )93).
)4) سورة )املؤمنون(. من اآلية: )97).
)5) سورة )احلجرات(. من اآلية: )4).
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وقوله تعاىل: نث ژ ڑڑ مث )1).

وقوله تعاىل: نث ائ ەئ ەئ وئوئ مث)2).

وقوله تعاىل: نث ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ مث )3).

وقوله تعاىل: نث ۅ ۉ ۉ ې مث )4).

وقوله تعاىل: نث ې  ې ې ى ى ائ مث )5).
ويستثنى من اإلتباع ـ مع تحقق الشروط ـ صورتان:)6)

األوىل: إذا كانت الفاء مضمومة والالم ياء، مثل: ُدْمَية وُزْبَية، فال يصح فيه: 
ُدُمَيات وُزُبَيات، حتى ال تسبق الياء ضمة.

ِذْرَوة وِرْشَوة، فال يقال:  الفاء مكسورة والالم واو، مثل:  إذا كانت  الثانية: 
ِذِروات وِرِشوات، حتى ال تسبق الواو كرسة.

وفي جمع الثالثي المؤنث يقول ابن مالك:

***
إتبــاَع عــنٍي فــاَءُه بــام ُشــكلوالساملَ       العنِي الثالثي   اساًم    أنِل)6(

*** مرًداإن ســاكَن العــنِي مؤنًثــا بــَدا أو  بالتاء  ُمْخَتَتمـًـــا 
*** ن التاىل َغــرَي الفتِح أْو َرَوْواوَســكِّ قد  َفُكاًل  بالفتِح  ْفُه  خفِّ
*** ــو ِذْروه ــاع نح ــوا إتب وُزْبَيــة وَشـــذَّ كــرُس ِجــْرَوهومنع
*** ْمُتــُه أو ألنــاٍس انتَمــىونـادٌر أو ذُو اضطرار غرُي ما َقدَّ

)1) سورة )البقرة(. من اآلية: )194).
)2) سورة )البقرة(. اآليتان: )168، 208(. سورة )األنعام(. اآلية:)142).

)3) سورة )البقرة(. من اآلية: )17).
)4) سورة )سبأ(. من اآلية: )37).

)5) سورة )التوبة(. من اآلية: )99).
)6) أنل: امنح إتباع عينه الساكنة احلركة التي شكلت هبا فاءه.



46

أسئلة وتطبيقات

ما : 1س لكل  التمثيل  مع  والصحيح،  واملمدود  واملقصور  املنقوص  عرف 
تقول.

ما املقصور القيايس؟ وما املمدود القيايس؟ وضح إجابتك باألمثلة.: 2س
وضح رأى النحاة يف قرص املمدود، ومد املقصور، مع التمثيل.: 3س
كيف تثني وجتمع املنقوص واملقصور واملمدود؟ اذكر أمثلة توضح هبا : 4س

ما تقول.
متى جيب إتباع العني للفاء عند مجع االسم الثالثي ساكن الوسط مجًعا : 5س

سامًلا؟ ومتى جيوز؟ ومتى يمتنع؟ وضح ومثل.
ثن الكلامت اآلتية، ثم امجعها مجًعا سامًلا، مع الضبط بالشكل:: 6س

)الداعي ـ إنشاء ـ مصطفى ـ دعجاء ـ درهم(
ارشح قول ابن مالك اآليت، وبني سبب املنع والشذوذ فيام ذكر:: 7س

*** ــِو ِذْرَوْه ــاع َنْح ــوا إْتَب ــْرَوْه ومنع ــرْسُ ِج ــذَّ َك ــٍة وَش  َوُزْبَي

ثم : 8س مجعه،  يمكن  وما  واملمدود،  واملقصور،  املنقوص،  يأيت:  فيام  بني 
امجعه وثنه:

صحراء جرداء، حسن اجلزاء عمل هاد إىل الرشاد، املواء: صوت اهلرة، 
اجلري،  الكثري  اء:  واْلَعدَّ الثياب،  يصلح  من  والرفاء:  الشاة،  صوت  والثغاء: 
يقال: ليلة ليالء، وديمة هطالء، وعني لعساء، وطاعة عمياء، وفتاة هيفاء، عىل 

الباغي تدور الدوائر، والنقا أوىل بذي التقى.
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امجع الكلامت اآلتية مجع مؤنث سامًلا، واشكل العني بام يمكن مبينًا : 9س

السبب.
)غرفة، هند، سرية، خلوة، أكلة، ظبية، سعدى، رضا، هالة، رمحة، حكمة(

يف : 10س منها  أربعة  ضع  ثم  مناسبة،  مجوًعا  وامجعها  اآلتية،  الكلامت  ثن 
أساليب خمتلفة:

)الوادي، املقهى، بيداء، املرتقى، راع، مثوى، متداع، املرائى، احلاكي(.
خاطب غري الواحد بالعبارة اآلتية:: 11س

ابق عىل مودة صديقك، وارع حقوق الصحبة، واْسُم بنفسك عن الصغائر، 
وكن لزمالئك نعم اهلادي تظفْر بمحبتهم وتقديرهم.

* * *
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تطبيقات

)1( هات مفرد ما تحته خط من الجموع في األمثلة التالية، ثم بين ما حصل 
فيها من تغيير عند الجمع، وسببه:

قال اهلل تعاىل: نث چ ڇ ڇ ڇ ڇ    مث )1).)أ(  
قال اهلل تعاىل: نث ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋۅ مث )2). )ب(  
قال اهلل تعاىل: نث ھ  ھ ھ ے ے ۓ مث )3).)ج(  
قال اهلل تعاىل: نث ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ        ٹ ٹڤ مث )4).)د(  
أمجُل الثياب: البيضاواُت ـ الصفراواُت ـ اخلرضواُت.)هـ(  

َبدْت برشياُت النرْصِ فاستيقظوا يا مسلمون.)و(  
اإلجابة

التغيري الذي حدث وسببهمفردهاجلمع

حذفت األلف املقصورة وفتح ما قبلها؛ ألنه اسم مقصور.ُمْصَطَفىامْلُْصَطَفنْيَ

اٍت ةَحرَسَ فتحت العني عند اجلمع إتباًعا لفاء الكلمة.َحرْسَ

حذفت األلف املقصورة وفتح ما قبلها؛ ألنه مجع مذكر سامل.أْعىَلاألَْعَلْوَن

َمَواِت الَساَمءالسَّ
قلبت اهلمزة واوًا؛ ألهنا منقلبة عن أصل )الواو( وهى من: 
سام، يسمو، وجيوز بقاء اهلمزة يف اجلمع، فتقول: سامءات.

)1) سورة )ص(. من اآلية: )47).
)2) سورة )البقرة(. من اآلية: )167).

)3) سورة )آل عمران(. من اآلية: )139).
)4) سورة )الرعد(. من اآلية: )2).
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البْيَضاَوات
الَصْفَراَوات
اَوات اخَلرْضَ

َبْيَضاء
َصْفَراء
اء َخرْضَ

الكلامت مجع  للتأنيث، ثم مجعت  قلبت اهلمزة واًوا؛ ألهنا 
مؤنث سامًلا.

ىُبرْشَيات قلبت األلف املقصورة ياء؛ ألهنا رابعة.ُبرْشَ

)2( ثن واجمع الكلمات التالية جمًعا صحيًحا مناسًبا، مع الضبط بالشكل:
اء،  َبكَّ عصا،  صحراء،  الصالة،  غزوة،  فناء،  غناء،  رجاء،  الداعي،  )ساٍع، 

ليىل، حسناء(
اإلجابة

اجلمعاملثنىاملفرد

َساُعون ـ َساِعَياتساِعَيانساع

الداُعون ـ الداِعَياتالداعَيانالداِعي

َرَجاءات ـ َرَجاَواتَرَجاَءان ـ َرَجاَوانَرَجاء

ِغنَاَءات ـ ِغنَاَواتِغنَاَءان ـ ِغنَاَوانِغنَاء

فِنَاَءات ـ فِنَاَواتفِناَءان ـ فِناَوانفِنَاء

َغَزَواتَغْزوَتانَغْزَوة

الة َصلَواتَصالَتانالصَّ

َصْحَراَواتَصْحَراَوانَصْحَراء

َعَصَواتَعَصَوانَعَصا

اء اَوانَبكَّ اَءان ـ َبكَّ اُوونَبكَّ اُؤون ـ ُبكَّ ُبكَّ

َلْيَلَياتَلْيَلَيانَلْيىَل

َحْسنَاَواتَحْسنَاَوانَحْسنَاء
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خاطب بالعبارتين التاليتين المثنى والجمع، وغير ما يلزم:  )3(

املؤذي جريانه مذموم ـ الداعي إىل اخلري حمبوب.

اإلجابة
املثنى: املؤذيان جرياهنام مذمومان             الداعيان إىل اخلري حمبوبان
اجلمع: املؤذون جرياهنم مذمومون         الداعون إىل اخلري حمبوُبون

            املؤذيات جرياهننَّ مذمومات     الداعيات إىل اخلري حمبوبات
ثن واجمع الكلمات التالية، مع ذكر السبب:  )4(

َمَها ـ َرَنا ـ ُهَدى ـ ُمنى ـ ُنْعَمى ـ ُمْستْشَفى.  

اإلجابة
السببمجعهامثناهااملفرد

َمَها
رنا

َمَهَوان
َرَنَوان

َمَهَوات
َرَنَوات

وقعت األلف ثالثة يف اسم مقصور فردت 
ألصلها، وهو الواو.

ُهَدى
ُمنَى

ُهَدَيان
ُمنََيان

ُهَدَيات
ُمنََيات

فردت  مقصور  اسم  يف  ثالثة  وقعت 
ألصلها، وهو الياء.   

ُنْعَمى
ُمْسَتْشَفى

ُنْعَمَيان
ُمْستشَفَيان

ُنْعَمَيات
ُمْستشَفَيات

وقعت األلف رابعة فأكثر يف اسم مقصور 
فقلبت ياًء.

اجمع الكلمات اآلتية في جمل مفيدة، مع ذكر ما حدث فيها إن وجد:  )5(
اء(. )خرضاء ـ كساء ـ رفَّ
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اإلجابة

ا وفريٌة. )قلبت اهلمزة واًوا؛ ألهنا للتأنيث(. ـ الشجرات اخلرضواُت ظالهُلَ
ـ هذه كساءاٌت نظيفة أو كساوات )جيوز بقاء اهلمزة وقلبها واًوا؛ ألهنا منقلبة 

عن أصل »الواو«(.
ـ الرفاُؤون متقنون صنَعتُهْم. )بقيت اهلمزة؛ ألهنا أصلية(.

* * *
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مجع التكسري

أهداف الدرس
 بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:-

 يتعرف عىل مجوع التكسري.1ـ 
 ُيفرق بني أوزان مجوع القلة وأوزان مجوع الكثرة.2ـ 
 ُيميز بني مجوع القلة والكثرة يف االستعامل.3ـ 
 يستخرج مجوع القلة والكثرة من عبارة.4ـ 
 يستشعر قيمة اجلموع ودالالهتا.5ـ 

األمثلة:

ينبغي عىل طالب العلم أن يفهموا القواعد الرصفية فهاًم دقيًقا، ويتعرفوا عىل 
أوزاهنا؛ خشية اخلطأ.

اإليضاح:

أوزان(  ـ  قواعد  ـ  )طالب  اجلموع:  أن  يتضح  السابقة  العبارة  إىل  بالنظر 
تتضمن أمرين:

األول: أن ُكالًّ منها يدل عىل ثالثة فأكثر.
الثاين: أن كالًّ منها له مفرد يشاركها يف األحرف األصلية مع اختالف طرأ 
عىل صورة املفرد عند مجعه؛ فكلمة )طالب( تدل عىل ثالثة فأكثر من أفرادها، 
عند  عليه  طرأ  اختالف  مع  األصلية  األحرف  يف  ُيشاركها  )طالب(  ومفردها 
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املفرد،  يف  مفتوحة  كانت  أن  بعد  اجلمع  يف  مضمومة  الطاء  فصارت:  مجعه، 
وصارت الالم مفتوحة عند اجلمع بعد أن كانت مكسورة يف املفرد، وزيدت يف 
ت،أي ُغرّيْت  اجلمع ألف بعد الالم، وهكذا.... فصورة املفرد عند اجلمع ُكرسِّ
 بالزيادة، وبتغيري احلركات، وكل ما كان كذلك ُيسمى )مجع التكسري(، وهو: 

»ما دل عىل ثالثة فأكثر بتغري صورة مفرده لفًظا أو تقديًرا«)1).
وأبنية التكسري املشهورة سبعة وعرشون بناء، وهي بحسب الكمية نوعان: 

أبنية ِقلَّة وأبنية َكْثرة.
َأْفُلس  مثل:  وَأفُعل  وأفئدة،  أسلحة  مثل:  أْفِعَلة  هي:  أربعة  الِقلَّة  وأبنية 
وَأْنُفس، وفِْعَلة مثل: فِْتَية وصبية، وَأْفَعال مثل: َأْفَراس وأمجال، ويغلب استعامل 
هذه األبنية عند إرادة عدد حمدود ال يقل عن ثالثة، وال يزيد عن عرشة، وماعدا 
هذه األبنية من مجوع التكسري، فهى مجوع كثرة، ويغلب استعامهلا فيام زاد عىل 

العرشة.
يقول ابن مالك: 

  *** فِْعَلــْه ُثــّم  َأْفُعــُل  ــْهَأْفِعلــٌة  ــوع ِقّل ــاٌل مج ــَت َأْفَع ُثمَّ

* * *

بالزيادة  )َأَسد(، وقد يكون  )ُأْسٍد( مجع   بالشكل فقط كـ  اللفظي  التغيري  )1) وقد يكون 
َمة(، وقد  م(، يف مجع )خُتَ مثل: )ِصنْوان( يف مجع )ِصنْو(، وقد يكون بالنقص فقط مثل: )خُتَ
يكون التغيري بالشكل أو الزيادة مثل: )طالب( مجع )طالب(، وقد يكون بالشكل أو النقص 
مثل: )ُكُتب( مجع )كِتاب(، وقد يكون بالثالثة مثل: )ِغْلامن( مجع )ُغالم(، وقد يكون التغيري 
مقدًرا مثل: )ُفْلك( فهو ُيستعمل للمفرد واجلمع، إال أنه يف املفرد عىل وزن كلمة )ُقْفل( ويف 

اجلمع عىل وزن كلمة )ُأْسد(.
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استعمال أحدهما موضع اآلخر

قد ُيستعمل مجع القلة يف الكثرة والعكس، أي قد ينوب كلٌّ منهام عن اآلخر.

األمثلة:

أرُجل مجع ِرْجل )وليس له مجع كثرة مستعماًل(.* 

أقالم مجع قلم )وله مجع كثرة »قالم«( معي سبعة أقالم.* 

رجال مجع َرُجل )وليس له مجع قلة مستعماًل(.* 

قروء مجع قرء )وله مجع قلة »أقراء«( قال تعاىل: نثڃ ڃ   * 
چ چ چچ مث)1).

يقول ابن مالك:           
(2( *** ِفيوَبْعــُض ِذي بَكْثــَرٍة وْضًعــا َيِفي كأْرُجٍل والعكس جاء كالصُّ    

أبنية القلة

أبنية القلة: ما وضعت للداللة عىل العدد القليل، وهو من ثالثة إىل عرشة، 
وهي أربعة أوزان:

1- أْفُعل )بفتح فسكون فضم( ويطرد يف نوعني:

صحيح  اسام  العني(  وسكون  الفاء  )بفتح  )َفْعل(  وزن  عىل  ماكان  األول: 
وأوجه«،  »َوجه  وأْظٍب«،  »َظْبي  وَأْدٍل«،  »َدلو  وَأْفُلس«،  »َفْلس  نحو:  العني، 

»َكّف وأُكّف«.

)1) سورة البقرة. من اآلية:228
)2)  الصفي: مجع صفاة وهي الصخرة امللساء، واألصل: صفوي اجتمعت الواو والياء 

والسابق منهام متأصل يف الذات والسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء يف الياء.
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وشذ: أْعنُي مجع َعنْي، وأْثوب مجع َثْوب؛ جلمعهام عىل )أْفُعل( مع أن عينهام 

معتلة.
الثاين: ما كان اسام رباعيًّا قبل آخره مدة مؤنثا بال عالمة، نحو: »َعناق وأْعنُق« 
)وهي األنثى من ولد املعز قبل استكامله احلول(، »ِذراع وأْذرع«، »َيمني وأْيُمن«.
وشذ: »َأْشُهب مجع ِشهاب«، »َأْغُرب مجع ُغراب«؛ جلمعهام عىل )أْفُعل( مع 

أهنام ملذكر.
يقول ابن مالك:        

*** وللرباعي اســـام أيضـــا جُيعُللَِفْعل اْســـاًم َصحَّ َعْينًـــا َأْفُعُل
 *** يف راع  والذِّ كالَعنَـــاق  كان  َمـــدٍّ وتأنيٍث وعـــّد األحرفإن 

السابق،  )َأْفُعل(  فيه  ينقاس  ال  فيام  ويقاس  فسكون(  )بفتح  َأْفَعال   -2 
ويطرد يف األسامء التالية:

األول: كل اسم عىل وزن )َفْعل( معتل العني، نحو: »َثْوب وَأْثَواب«، »َسْيف 
وَأْسَياف«، »باب وَأْبَواب«.

الثاين: كل اسم ثالثي مفتوح األول مع فتح ثانيه، أو كرسه، أو ضمه، نحو: 
»مَجَل وَأمْجَال«، »َنِمر وَأْناَمر«، »َعُضد وَأْعَضاد«.

»ُقْفل  وَأْعنَاق«،  »ُعنُق  نحو:  ُفْعل(  أو  )ُفُعل،  وزن  عىل  اسم  كل  الثالث: 
وَأْقَفال«.

ويكثر فيام كان عىل وزن )َفْعل( مما كانت فاؤه واًوا أو مضعًفا، نحو: »َوْقت 
َوَأْوَقات«، »َجّد وَأْجداد«. 

َأْفَعال مع أن مفرده عىل )َفْرخ(  وشّذ قوهلم: »َأْفراخ مجع َفْرخ«؛ جلمعه عىل 
صحيح العني.
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والغالب  وَأْرطاب«،  »ُرَطب  نحو:  )أْفَعال(،  عىل  بعضه  فجاء  )ُفَعل(  وأما 

دان« )وهو طائر فوق العصفور(. د ورِصْ ميؤه عىل فِْعالن، نحو: »رُصَ
يقول ابن مالك:     

 *** مـن الثالثي اسـام بأْفَعال يردوغـري مـا أْفُعـل فيـه ُمطـرد  
 *** ــالن ــم فِْعـ ــا أْغنَاهـ دانوغالًبـ يف ُفَعـــل كقوهلـــم رِصْ

3- )أْفِعَلة بفتح فسكون فكرس( ويطرد يف كل اسم مذكر رباعي قبل آخره 
مد، نحو: »َطَعام وَأْطِعَمة«، »َرِغيف وَأْرِغَفة«، »َعُمود وَأْعِمدة«.

والتزم )أْفِعَلة( يف مجع املضاعف أو املعتل الالم من )َفَعال( أو )فَِعال( نحو: 
البعري(،  مقود  )وهو  وَأِزّمة«  »ِزمام  الزاد(،  أو  البيت  متاع  )وهو  وأبتَّة«  »َبَتات 

»فِناء وَأْفنَِية«.
يقول ابن مالك:       

  *** اّطـرْديف اسـم مذكـر رباعـي بمـد عنهـم  َأْفِعلـة  ثالـث 
 *** فَِعـال أو  َفَعـال  يف  ُمصاحبي تضعيف أو إعاللوالزمـه 

4- فِْعَلة )بكرس فسكون( وهو ال يطرد يف وزن معني، وإنام حيفظ يف ألفاظ، 
منها: »َشْيخ وِشيَخة«، »ُغاَلم وِغْلَمة«، »َصبِي وِصْبَية«.

يقول ابن مالك                
*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و)فِْعلـة( مجًعـا بنقـل ُيْدرى.       



57

مجوع الكثرة

أبنيتها ثالثة وعشرون بناًء، وهاك بيانها:

1- ُفْعل )بضم فسكون( ويطرد يف كل وصف يكون املذكر منه عىل )أْفَعل( 
واملؤنث عىل )َفْعالء(، نحو: »أمْحَر مُحْر«، »َأْصَلع وُصْلع«، »َأْعَمى وُعْمي«.

يقول ابن مالك:    
   *** ومُحْـرا َأمْحَـر  لنحـو:  ...........................ُفْعـل     

2- ُفُعل )بضمتني( ويطرد يف نوعني:
َفُعول بمعنى فاعل، نحو: »َصُبور وُصرُب«، »َغُفور  األول: كل وصف عىل 

وُغُفر«، »َشُكور وُشُكر«.
ر«، »َعُمود  الثاين: كل اسم رباعي ثالثه مد صحيح الالم، نحو: »رَسير ورُسُ

وُعُمد«، »كِتاب وُكُتب«.
3- ُفَعل )بضم ففتح( وهو مطرد يف نوعني:

األول: ما كان عىل ُفْعلة اسام، نحو: »ُغْرفة وُغَرف«، »ُمْدَية وُمدًى«.
الثاين: ما كان عىل وزن ُفْعىَل أْنَثى َأْفَعل، نحو: »ُكرْبى وُكرَب«.

»كرِْسة  نحو:  فِْعلة،  عىل  تاما  اساًم  كان  فيام  ويطرد  ففتح(  )بكرس  فَِعل   -4
وكرَِس«، »ِحّجة وِحَجج«.

َية ُلحًى«، »ِحْلَية وُحىًل«. وقد جييء مجع فِْعَلة عىل ُفَعل، نحو: »حِلْ
يقول ابن مالك:       

    *** بمد رباعـــي  الســـم  قد زيـد قبل الم إعـالاًل َفَقْدوُفُعٌل   
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*** ُعـرْفمامل يضاعف يف األعم ذو األَلِْف لُفْعلـة  مجًعـا  وُفَعـٌل 

     *** فَِعـْل ولِفْعَلـة  ى  ُكـرْبَ وقـد جيـيُء مجعـه عـىل ُفَعلونحـو: 

5- ُفَعَلة )بضم ففتح( وهو يطرد يف كل وصف ملذكر عاقل عىل وزن فاعل 
ُمعتل الالم، نحو: »راٍم وُرماة«، »قاٍض وُقضاة«.

6- َفَعلة )بفتحتني( وهو يطرد يف كل وصف عىل فاعل صحيح الالم ملذكر 
عاقل، نحو: »كامل وَكَمَلة«، »ساحر وَسَحَرة«.

يقول ابن مالك:   

 *** ُفَعَلـْه اطـراٍد  ذو  راٍم  نحـو:  وشـاع نحـو: كامـٍل وَكَمَلْهيف   

7- َفْعىَل )بفتح فسكون( يطرد يف كل وصف عىل وزن َفِعيل بمعنى مفعول 
»َأِسري  وَجْرَحى«،  »جريح  وَقْتىَل«،  »َقتِيل  نحو:  توجع  أو  َهالك،  عىل  داالًّ 

وَأرْسى«.

»َمِريض  نحو:  فاعل،  بمعنى  َفِعيل  من  املعنى  يف  أشبهه  ما  عليه  وحيمل 
وَمْرَض، »َمّيت َوْموَتى«، »َأمْحَق َومَحَْقى«، »َزِمن وَزْمنَى«، »َهالِك وَهْلَكى«.

قال ابن مالك:    

  *** وَزِمـن َكَقتِيِـل  لَوْصـٍف  َقِمـنَفْعـىَل  بـه  وَمّيـت  وَهالـك    

8- فَِعَلة )بكرس ففتح( وهو يطرد يف كل اسم عىل وزن ُفْعل صحيح الالم، 
نحو: »ُقْرط وِقَرَطة«، »ُكوز َوكِوَزة«.

وحيفظ فيام كان عىل وزن فِْعل، نحو: »ِقْرد وِقَردة«، أو َعىل َفْعل، نحو: »َغْرد 
وِغَردة« )وهو نوع من النبات(.
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يقول ابن مالك:     

 *** فَِعَلـْه الًمـا  َصـّح  اسـاًم  َلْهلُفْعـل  والوضع يف َفْعـل وفِْعل َقلَّ   
9- ُفعَّل )بضم األول وتشديد الثاين مفتوًحا( ويطرد يف كل وصف صحيح 
م«، وكذلك  ب«، »صائم وُصوَّ نحو: »ضارب وُضَّ فاعلة  أو  فاعل  الالم عىل 

ضاربة وصائمة.
ال )بضم األول وتشديد الثاين مفتوحا( ويطرد يف كل وصف صحيح  10- ُفعَّ

ام«. ام«، »قائم وُقوَّ الالم عىل فاعل ملذكر، مثل: »صائم وُصوَّ
اء«،  وُغزَّ ى  وُغزَّ »َغاٍز  نحو:  للمذكر،  الالم  معتل  يف  ال(  وُفعَّ )ُفعَّل  وندر 

وكذلك فاعلة للمؤنث. 
يقول ابن مالك:    

 *** وفاعلـــْه لفاعـــل  ـــل  وصفني نحو: عـاذل وعاذلْهوُفعَّ

  *** را ُذكِّ فيـــام  ـــال  الُفعَّ نـدراومثلـــه  الًمـا   ّ املعـل  يف  وذان 

11- فَِعال )بكرس ففتح( ويطرد يف األنواع التالية:
وكَِعاب«،  »َكْعب  نحو:  اسام،  وَفْعَلة(  )َفْعل  وزن  عىل  كان  ما  األول: 
»َقْصَعة وِقَصاع«، »َثْوب وثِياب«، أو َوْصًفا نحو: »َصْعب وِصَعاب«، »َصْعَبة 

وِصَعاب«.
الثاين: ما كان عىل وزن )َفَعل أو َفَعَلة( اساًم مامل يكن معتل الالم، أو مضاعًفا، 

نحو: »َجَبل وِجَبال«، »َثَمَرة وثاَِمر«.
»ُرْمح  وِذئاب«،  »ِذْئب  نحو:  اساًم  وُفْعل(  )فِْعل  وزن  عىل  كان  ما  الثالث: 

وِرماح«. 
وكَِرام«،  »َكِريم  نحو:  صفة(  فاعل  بمعنى  )َفِعيل  وزن  عىل  كان  ما  الرابع: 

»َكريِمة وكَِرام«.
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نحو:   ، َفْعالنة  أو  َفْعىل  ومؤنثه  َفْعالن،  وزن  عىل  وصًفا  كان  ما  اخلامس: 

»َعْطشان وِعَطاش«، »َعْطَشى وِعَطاش«، »ندمانة ونِدام«.
»مُخَْصان  نحو:  ُفْعالنة،  أو  ُفْعالن  وزن  عىل  وصًفا  كان  ما  كل  السادس: 

ومِخَاص«، »مُخْصانة ومِخاص« )وهو ضامر البطن جوعان(.
نحو:  العني،  معتل  َفِعيلة  أو  َفِعيل  فيام كان وصًفا عىل وزن  والتزم  السابع: 

»َطويل وطِوال«، »َطويلة وطِوال«.
يقول ابن مالك:      

*** منهـامَفْعـــٌل َوَفْعَلـــٌة فَِعـــاٌل هلـــام الَيـا  عينـه  فيـام  وَقـلَّ 

  *** مـا مل يكـن يف اَلِمـه اعتِـالُلوَفَعـــل أيًضـــا لـــه فَِعـــاُل

 *** َفَعل ومثل  ُمْضَعًفـــا،  يك  ذو التَّا وفِْعٌل مـع ُفْعٍل فاْقبِلأو 

 *** ورْد فاعل  َوصـــَف  َفِعيل  كـذاك يف ُأْنَثـاه أيضـا اّطـرْدويف 

   *** َفْعالنا عىل  وصٍف  يف  ُفْعالنـاوشـــاع  عـىل  أو  ُأْنَثَيْيـه  أو 
*** َتِفـيوِمْثُلـــه ُفْعالَنـــة َواْلَزْمـــُه يِف َنْحـِو َطِويـل وَطويلـة 

12- ُفُعول )بضمتني( ويطرد يف مخسة أوزان:
األول: ما كان عىل َفِعل، نحو: »َكبِد وُكُبود«، »َنِمر وُنمور«.

الثاين: ما كان اسام عىل َفْعل وليست عينه واًوا، نحو: »َكْعب وُكُعوب«.
الثالث: ما كان اسام عىل فِْعل نحو: »مِحْل ومُحول«. 

الرابع: ما كان اسام عىل ُفْعل وليست عينه واًوا، وال المه ياًء، وال مضاعًفا، 
نحو: »ُجنْد وُجنُود«.

اخلامس: ما كان عىل َفَعل اساًم غري ُمضعف، نحو: »َأَسد وُأُسود«.
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13- فِْعالن )بكرس فسكون( ويطرد يف أربعة أوزان:

األول: ما كان عىل ُفَعال من األسامء، نحو: »ُغراب وِغْربان«، »ُغالم وِغْلامن«.
د ورِصدان«. الثاين: ما كان عىل ُفَعل، نحو: »رُصَ

»ُكوز  وِحيتان«،  »ُحوت  نحو:  واٌو،  عينه  اساًم  ُفْعل  عىل  كان  ما  الثالث: 
وكِيزان«.

»تاج  وِقيَعان«،  »قاع  نحو:  العني،  واوي  اساًم،  َفَعل  عىل  كان  ما  الرابع: 
وتِيَجان«، »جار وِجرَيان«.

وقل فِْعالن يف غري ما ذكر، نحو: »أخ وإْخوان«، »َغزال وِغزالن«.
يقول ابن مالك: 

    *** َكبِِد نْحـــَو:  َفِعٌل  يطـردوبُِفُعـــول  كـذاك  غالبـا  خُيَـصُّ    
 *** لـه وللُفَعـاِل فِْعـالٌن َحصليف َفْعٍل اســـام ُمْطَلَق الفا وَفَعْل   
  *** ما مع  وَقاع  مِهـاوشـــاع يف ُحوت  ضاهامُهـا، وَقـلَّ يف َغرْيِ   

14- ُفْعالن )بضم فسكون( وهو يطرد يف ثالثة أوزان:
األول: يف كل اسم صحيح العني عىل َفْعل، نحو: »َظْهر وُظْهران«.

الثاين: يف كل اسم عىل َفِعيل، نحو: »َقِضيب وُقْضبان«، »َرِغيف وُرْغفان«.
الثالث: يف كل اسم عىل َفَعل، نحو: »َذَكر وُذكران«، »مَحَل ومُحْالن«.

يقول ابن مالك:    
 *** وَفَعل وَفعيـــال  اســـام  غري ُمَعلِّ العني ُفْعاَلن شـملوَفْعاًل    

15- ُفَعالء )بضم ففتح( ويطرد يف كل وصف عىل فعيل بمعنى فاعل ملذكر 
عاقل غري مضعف وال ُمعتل الالم، نحو: »كريم وكرماء«، »بخيل وبخالء«.
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هو  معنى  عىل  داالًّ  كونه  يف  لفعيل  مشاهبا  كان  ما  هذا  عىل  جُيمع  وكذلك 

كالغريزة، نحو: »عاقل وُعَقالء«، »صالح وُصَلحاء«، »شاعر وُشَعراء«.
16 – وينوب عن ُفَعالء يف املضعف واملعتل: َأْفِعالء، نحو: »شديد وأِشّداء«

وقد جييء َأْفِعالء لغري ما ذكر، نحو: »نصيب وَأْنِصباء«.
يقول ابن مالك:     

 *** ُفَعـــال وبخيـــل  كـذا ملـا ضاهامها قـد ُجِعالولكريـــم   
 *** الًمـا وُمْضَعٍف وغري ذاك َقْلونـــاب عنه َأْفِعـــالء يف املعل

17- َفواِعل، ويطرد فيام كان عىل وزن َفْوَعل، نحو: »َجْوَهر وَجواِهر« أو 
وقواصع«  »قاِصَعاء  نحو:  فاعالء،  عىل  أو  وَطوابِع«  »طاَبع  نحو:  َفاَعل،  عىل 
)وهو اسم جلحر الريبوع( أو عىل َفاِعل، نحو: »كاهل وَكواهل« أو َفاِعل صفة 
لمؤنث عاقل، نحو: »حائض وحوائض«، أو ملذكٍر نحو: »َصاِهل وَصَواِهل« 

أو َفاِعَلة، نحو: »ضاربة وضوارب«، »فاطمة وفواطم«. 
وشذ مجع َفاِعل وصًفا للمذكر العاقل عىل فواعل نحو: فوارس، وشواهد، 

ونواكس، وهوالك، مجع فارس وشاهد وناكس وهالك. 
يقول ابن مالك :  

 *** وفاَعـــل لَفْوَعـــل  كاِهـلَفواِعـــٌل  نحـِو  مـْع  وفاِعـالَء 
*** وشـذ يف الفارِس مْع ما ماثلْهوحائِـــض وصاِهـــل وفاعلْه

بالتاء  مؤنثا  آخره،  قبل  بمدة  رباعي،  اسم  كل  يف  ويطرد  فعائل،   -  18
»حلوبة  وصحائف«،  »صحيفة  ورسائل«،  »رسالة  وسحائب،  »سحابة  نحو: 

وحالئب«، أو مردًا منها، نحو: »َشاَمل وشامئل«، »عجوز وعجائز«. 
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يقول ابن مالك :   

*** َفعاَلـــْه امْجَعـــْن  ُمزالـْهوبفعائِـــل  أو  تـاء  ذا  وِشـْبَهه 

19، 20 – َفَعايِل وَفَعاىَل، ويشرتكان فيام كان عىل َفْعالء اساًم نحو: »صحراء 
وَصحاِري وَصحاَرى«، أو صفة نحو: »عذراء وعذاِري وعذاَرى«. 

يقول ابن مالك:   
. *** مُجعا والَفعـــاىَل  َصْحراُء والَعْذراُء والَقْيَس اْتَبَعاوبالَفعـــايِل 

21- َفَعايّل )بتشديد الياء( وهو يطرد يف كل اسم ثالثي آخره ياء مشددة غري 
متجددة للنسب، نحو: »ُكريّس وكرايّس«. 

يقول ابن مالك:  
*** العربواجعل َفَعايّل لغري ذي نســـب َتْتبِع  كالُكريسِّ  د  ُجدِّ

مردين  األصول  واخلاميس  األصول  الرباعي  مَجْع  يف  ويطرد  َفَعالِل،   -22 
املزيد، نحو:  املجرد، نحو: »جعفر وجعافر«، والرباعي  فالرباعي  أو مزيدين، 
»مدحرج ودحارج«، إال إذا كان الزائد لينا قبل اآلخر فيبقى وُيقلب ياًء إن مل يكن 

ياًء، نحو: »عصفور وعصافري«، واخلاميس املجرد، نحو: »سفرجل وسفارج«.
23- شبه َفَعالِل، وهو كل ما ماثل َفَعالِل يف عدد احلروف واهليئة وخالفه يف 
الوزن، وذلك كَمَفاِعل، وَفَواِعل وَفَياِعل، ويطرد يف مزيد الثالثي غري ماتقدم مما 

جيمع عىل األبنية السابقة . 
قبل  لني  حرف  أحدمها  حرفني  أو  واحدًا  حرفًا  زيادته  كانت  إن  والثالثي 
»إعصار  ومساجد«،  »مسجد  نحو:  يشء،  اجلمع  يف  منه  الحُيذف  فإنه  اآلخر؛ 

وأعاصري«، »مفتاح ومفاتيح«. 
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وإذا كان مزيدًا بأكثر من حرف ُحذف الزائد وُأبقي منه حرف واحد؛ حتى 
يتأتى َمَفاِعل أو َمَفاِعيل، ويؤثر بقاء ماله مزية من جهة املعنى أو اللفظ عىل ما 
عداه من الزوائد، وإن تساوت فأنت خُمري فيام حتذف، وفيام ُتْبقى، نحو: »ُمستدٍع 

وَمداٍع وُمنَْطلِق وَمَطالِق ... إلخ .
وقاعدة ذلك:

إذا اشتمل االسم عىل زيادة لو أبقيت الختل بناء اجلمع عىل َفَعالِل أو فعاليل 
ُحذفت الزيادة.

فإذا أمكن اجلمع عىل إحدى الصغيتني بحذف بعض الزوائد وإبقاء البعض 
فله حالتان:

مداٍع  مجعها:  يف  ُيقال  مستدٍع،  نحو:  آخر،  عىل  مزية  لبعض  يكون  أن   )1(
امليم  أيضا؛ وذلك ألن  زائد  التي هي حرف  امليم  والتاء، وإبقاء  السني  بحذف 
مصدرة وموضوعة للداللة عىل معنى يف صيغة اسم الفاعل، أو اسم املفعول، 
وإبقاء ما يدل عىل معنى له مزية عىل غريه، نحو: حيزبون )وهي املرأة العجوز( 
يقال يف مجعه: حزابني، وهذا اجلمع فيه حرفان زائدان مها: الياء والواو، وبحذف 
الواو يفوت صيغة منتهى اجلموع، أما حذف الياء فال يفوت ذلك؛ لذلك كان 
إبقاء الواو له مزية عىل إبقاء الياء، وتقلب الواو ياء؛ لسكوهنا وانكسار ما قبلها، 

وحينئذ نحصل عىل وزن فعاليل.
ْنَدى )وهو الشديد  )2( أال يكون لبعض احلروف مزية عىل اآلخر، نحو: رَسَ
الرسيع يف أمره( ُيقال يف مجعه: رَسانِد ورَساٍد ففيهام حرفان زائدان، مها األلف 
عىل  ورساٍد(  )رساند  جاز  لذلك  اآلخر؛  عىل  مزية  ألحدمها  وليس  والنون، 

السواء.
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يقول ابن مالك 

 *** انطِقـــا وشـــبِهِه  يف مجع مـا َفْوَق الثالثِة اْرَتَقىوبَفعالِـــل   
 *** َد اآلِخـر اْنـِف بالقياسمن غري ما مـــىض ومن مخايس ُجـرِّ  
 *** قد باملزيد  الشـــبيه  حُيـذف دون مـا به َتـمَّ العددوالرابـــع   
  *** احذفه الرباعي  العادي  مـا مل يـك لينًا إثـره اللذ ختاموزائَد 

 *** أِزل والتَّا من كمستدع  ني  ـلوالسِّ خُمِ بقامهـا  اجلمـع  بِبِنـا  إذ   
 *** بالبقا ســـواها  من  أوىل  واهلمـز واليـا مثلـه إن سـبقاوامليم   
 *** َكَحيزُبـون فهـو ُحكـم ُحتاِموالياَء ال الواَو احِذِف إن مجعت ما

*** كالعلنـدىوخـــريوا يف زائـــدْي رسندى ماضاهـاه  وكل 

* * *
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أسئلة وتدريبات
مااملقصود بجمع التكسري ؟ ومل سمي بذلك ؟ ومانوعاه ؟ مثل. ـ 1
جلموع القلة أربعة أبنية اذكرها ممثاًل ملا تقول، مبينًا العلة يف تسميتها هبذا ـ 2

االسم . 
هل تستخدم مجوع القلة موضع مجوع الكثرة والعكس ؟ مثل. ـ 3
اذكر عدد أوزان مجوع الكثرة؟ ـ 4
امجع الكامت اآلتية مجع قلة مبينًا السبب ) َفلس – وجه – ثوب –وقت ـ 5

– جد – طعام - فناء (.
ة – أرغفة – أمحال – ـ 6 ة – َأِزمَّ هات مفرد اجلموع اآلتية مبينا السبب ) ثرَِيَ

َأْظٍب – َأْدٍل (. 
بني السبب يف شذوذ اجلموع اآلتية: ) أعني – أغرب – أثوب(. ـ 7
فيم يطرد وزن ) أْفُعل(؟ مثل. ـ 8
فيم يطرد وزن ) أفعال – أفعلة (؟ مثل. ـ 9

هل يطرد وزن )فِْعَلة( يف مجع القلة أو هو مقصور عىل السامع ؟ مثل.ـ 10
امجع الكلامت اآلتية مجع كثرة مع ذكر السبب ) أمحر – صبور – كريم – ـ 11

راٍم – كوز – قرط-صائم – ثوب – مجل (. 
هات مفرد مجوع الكثرة اآلتية: ) ذئاب – عطاش – جواهر- صحارى- ـ 12

عصافري- مفاتيح(. 
بني وجه الشذوذ يف اجلموع اآلتية: ) فوارس –شواهد – نواكس (. ـ 13
 مااملقصود بشبه فعالل؟ وفيم يطرد؟ مثل.ـ 14
 اذكر أوزان مجوع الكثرة، ومثل هلا. ـ 15
)علندى ـ 16 وسببه  تغيري  من  فيها  حيدث  ما  مبينا  اآلتية  الكلامت  امجع   

)الشديد( – مستخرج – منطلق(
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التصغري

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

يكتب تعريًفا للتصغري ىف اللغة واالصطالح. ـ 1
حيدد األغراض اللفظية واملعنوية للتصغري. ـ 2
حيدد رشوط املصغر. ـ 3
يميز بني نوعي التصغري. ـ 4
يوضح كيفية تصغري ما كان عىل ثالثة أحرف. ـ 5
يوضح كيفية تصغري ما كان عىل أربعة أحرف. ـ 6
يوضح كيفية تصغري ما كان عىل مخسة أحرف. ـ 7
يصغر بعض الكلامت، ويبني ما حدث فيها من تغيري وسببه. ـ 8
يستخرج كلامت مصغرة باألمثلة، ويبني ما حدث فيها من تغيري.ـ 9

يكون  وقد  قمر،  ـ  فرس   ـ  نحو: رجل  مكرًبا،  يكون  أن  االسم  األصل يف 
مصغًرا.

تعريف التصغير

ر بمعنى قلََّل. هو لغة: التقليل؛ ألنه مصدر قوهلم: َصغَّ
ُفعيعل أو  ُفَعْيل  صيغة  إىل  للرشوط  املستكمل  االسم  حتويل   واصطالًحا: 

أو ُفعيعيل، لغرض التقليل بأنواعه.
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من  وهو  خمصوص،  لغرض  املعرب  االسم  عىل  يطرأ  خمصوص  تغيري  فهو 

ملحقات املشتقات؛ ألنه وصف يف املعنى.
أغراض التصغير

للتصغري غرض لفظى هو: اإلجياز بتقليل اللفظ، فقولك: مُجَْيل، يغني عن 
قولك: مجل صغري. 

وله أغراض معنوية منها:
تصغري ما يتوهم أنه كبري يف ذاته، نحو: ُجَبْيل وُهَرْيم تصغري: جبل وهرم.ـ 1
تصغري: ـ 2 وُأَسْيد  ُشَوْيِعر  نحو:  شأنه،  بتحقري  عظيم  أنه  يتوهم  ما  حتقري 

شاعر وأسد.
وُوَرْيَقات، ـ 3 ُدَرْيِهَمات  نحو:  كميته،  بتقليل  كثري،  أنه  يتوهم  ما  تقليل 

تصغري: دراهم وأوراق.
أو ـ 4 العرص،  وُبَعْيد  الظهر  ُقَبْيل  نحو:  زماًنا،  بعيد  أنه  يتوهم  ما  تقريب 

ْيت الشجرة. مكاًنا، نحو: ُفَوْيق السقف وحُتَ
، ويا ُصَديِّقى قال تعاىل:ـ 5 ، ويا ُأَخيَّ  إفادة الشفقة والتلطف، نحو: يا ُبنَيَّ

نث ہ ہ ہ مث )1). نث ې ې     ې مث)2).
:ـ 6 مسعود  ابن  يف  اخلطاب  بن  عمر  كقول  الكوفيني،  عند   التعظيم 

وُعَذْيُقها  ك  امُلَحكَّ ُجَذْيُلها  )أنا  العرب:  بعض  وقول  علام«)3)  ُملِئ  »ُكنَْيٌف 
ب()4). املرجَّ

)1) سورة هود. من اآلية:42
)2) سورة لقامن. من اآلية:17.

)3) كنيف: تصغري: كنف وهو الوعاء.
وعذيق:  به،  لتحتك  اجلربى  لإلبل  ينصب  الذي  العود  وهو  ِجْذل  تصغري:  جذيل:   (4(

تصـغري ِعــْذق وهي النخلة، واملرجب: املعظم.
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وقول لبيد:

*** األنامل وكل أناس سوف تدخل بينهم منها  َتْصَفرُّ  ُدَوهْيَِية 

وقول اآلخر:
*** وتعمال ُفَوْيق ُجَبْيل شامخ الرأس مل تكن تـــكلَّ  حتى   لتبلغـــه 

وقد ردَّ البرصيون هذه الشواهد بتأويلها حتى تعود إىل تصغري التحقري.
شروط المصغر:

يشترط فيما يصغر شروط أربعة:
أوهلا: أن يكون اساًم، نحو: حممد وزينب، فال يصغر الفعل وال احلرف، أما 

تصغري فعل التعجب، نحو )ما ُأَحْيسنه( فشاذ غري مقبول. 
ثانيها: أن يكون االسم متمكنًا، فال تصغر املضمرات، وال أسامء اإلشارة، 

وال األسامء املوصولة، وال َمْن وَكْيَف ونحومها كأين ومتى.
 ثالثها: أن يكون االسم قاباًل للتصغري، فال يصغر لفظ )كبري( وال األسامء املعظمة، 
تعظيمها،  ينايف  تصغريها  ألن  واملالئكة؛  األنبياء  وأسامء  )اهلل(  اجلاللة  كلفظ 
إالَّ إذا سمي هبا غريهم، فإذا سمي بمحمد أو جربيل أو موسى أو عيسى غري 

األنبياء صغرت هذه األسامء؛ ألن تعظيمها ليس لذاهتا، بل ملا تدل عليه.
رابعها: أن يكون االسم خالًيا من صيغ التصغري وشبهها؛ فال يصغر نحو: 
ُمَهْيِمن  نحو:  وال  التصغري،  صيغ  عىل  ألهنا  وُكَعْيت)3)؛  وُكَمْيت)2).  مُجَْيل)1). 

وُمَسْيطر وُمَبيطِر؛ ألهنا عىل صيغة تشبه صيغ التصغري.

)1) مجيل: طائر يشبه العصفور.
)2) كميت: نوع من اخليل.

)3) كعيت: البلبل.



70

نوعا التصغير

التصغير نوعان: تصغير أصلي، وتصغير ترخيم.
النوع األول: التصغري األصي وطريقته تكون عىل النحو التايل:

)أ( تصغير ما كان على ثالثة أحرف
ورجل  شهم  مثل:  أحرف،  ثالثة  من  مكوًنا  تصغريه  املراد  االسم  كان  إذا 
وجبل وسهم وبحر، فإنك تضم أوله وتفتح ثانيه وتزيد ياء ثالثة ساكنة تسمى 
العامل  فيتغري بحسب  التصغري، وأما احلرف األخري فهو موضع اإلعراب  ياء 
ُشَهْيم  سبق:  فيام  فتقول  )ُفَعْيل(،  وزن  عىل  التصغري  بعد  االسم  فيصري  فيه، 

وُرَجْيل وُجَبْيل وُسَهْيم وُبَحرْي.

* * *
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)ب( تصغري ما كان على أربعة أحرف

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

 يوضح الكلامت التي تعامل معاملة الثالثي. ـ 1
حيدد الكلامت التي تعامل معاملة الرباعي عند تصغريها. ـ 2
يبني كيفية تصغري الرباعي واخلاميس عند تصغريمها. ـ 3
يكتب أمثلة لكلامت تعامل معاملة الثالثي عند تصغريها. ـ 4
 يكتب أمثلة لكلامت تعامل معاملة الرباعي عند تصغريها. ـ 5
 يصغر كلامت تعامل معاملة الثالثي، مع بيان ما حدث فيها من تغيري. ـ 6
 يصغر كلامت تعامل معاملة الرباعي واخلاميس، مع بيان ما حدث فيها ـ 7

من تغيري. 
 يستخرج كلامت مصغرة يف فقرة، ويبني ما حدث فيها من تغيري، وعلة  ـ 8

ذلك.

إْن كان عىل أربعة أحرف، مثل: جعفر ودرهم وأمحد  املراد تصغريه  االسم 
وعامل، يصغر مثل الثالثي ـ بضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ثالثة ساكنة ـ وهذه 
ثالثة أعامل يشرتك فيها كل مصغر، ويزيد الرباعى عمال رابًعا وهو: كرس ما بعد 
الياء الثالثة الساكنة، فيصري عىل وزن )ُفَعْيِعل( فتقول يف تصغري ما سبق: ُجَعْيِفر 

وُدَرهْيِم وُأَحْيِمد وُعَويلم.
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)ج( تصغير ما كان على خمسة أحرف
ومصباح  قنديل  مثل:  أحرف،  مخسة  عىل  كان  إْن  تصغريه  املراد  االسم 
وعصفور وحلقوم فإنه يصغر عىل )ُفَعْيِعيل( بضم األول وفتح الثاين وزيادة ياء 
ثالثة ساكنة وكرس ما بعدها، وقلب حرف العلة الزائد ياء، فتقول يف تصغري ما 

سبق: ُقنَيِديل وُمَصيبِيح وُعَصْيِفري وُحَلْيِقيم، فيصري عىل وزن )ُفَعْيِعيل(.
وإلى أوزان التصغير يشير ابن مالك بقوله:

*** ــىَّ إذا ــل الثالث ــاًل اجع ْرَتــه نحــُو ُقــَذيٍّ يف َقــَذاُفَعْي  َصغَّ
*** ملا ُفَعْيِعيل  مـــع   فــاق كَجْعــِل درهــٍم ُدَرهْيـِـامُفَعْيِعـــل 

ما يعامل معاملة الثالثي

يف اللغة العربية كلامت تكون زائدة عىل ثالثة أحرف، ومع ذلك تعامل معاملة 
الكلامت الثالثية عند تصغريها، وال حيسب ما زاد عىل األحرف الثالثة، وعىل 
ذلك فال يكرس ما بعد ياء التصغري فيها، ويكون وزهنا )ُفَعْيل( وذلك يف أمور هي:

الكلامت املختومة بتاء التأنيث رابعة، نحو: شجرة وبقرة ونبقة، تقول يف ـ 1
ة وُنَبْيَقة. تصغريها: ُشَجرْية وُبَقرْيَ

وبرشى ـ 2 ُلْبنَى  نحو:  رابعة،  املقصورة  التأنيث  بألف  املختومة  الكلامت 
ى وُلَيْيىَل. وليىل، تقول يف تصغريها: ُلَبْينَى وُبَشرْيَ

نحو: صحراء ـ 3 رابعة،  هتا  وَمدَّ املمدودة  التأنيث  بألف  املختومة  الكلامت 
اء. رْيَ اء ومُحَ ومحراء، تقول يف تصغريمها: ُصَحرْيَ

الكلامت التي عىل وزن )َأْفَعال( مجًعا أو مسمى به، نحو: أمجال وأفراس ـ 4
اس  وأوقات،  مجع مجل وفرس ووقت، تقول يف تصغريها: ُأَجْياَمل وُأَفرْيَ

وُأَوْيَقات.
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قال الشاعر:

***  فقلــت: مهــا أمــران أحالمها مر وقال ُأَصْيَحايب: الفرار أو الردى

 الكلامت املختومة بألف ونون زائدتني بعد ثالثة أحرف، نحو: بدران وعثامن ـ 5
ان. وعمران، تقول يف تصغريها: ُبَدْيَران وُعَثْياَمن وُعَمرْيَ

ومعديكرب، ـ 6 وبعلبك  اهلل  عبد  مثل:  واملزجي،  اإلضاىف  املركب  صدر 
تقول يف تصغريها: ُعَبْيِد اهلل وُبَعْيَلبك وُمَعْيِد يكرب.

وإىل ما سبق يشري ابن مالك بقوله:
*** ــملَِتْلو يا التصغري ِمْن َقْبل َعَلم ــُح اْنَحَت ــِه الفت ــث أو مدتِ تأني

*** ُة َأْفَعـــاٍل َســـَبق أو َمــدَّ َســْكَراَن ومــا بــه التحــقكـــذاك ماَمـــدَّ
ما يعامل معاملة الرباعي

 وهناك كلامت تكون زائدة عن أربعة أحرف، ومع ذلك تعامل معاملة الرباعي، 
وال حيسب ما زاد عىل األحرف األربعة، ألن هذا الزائد مقدر االنفصال فكأنه 

غري موجود، وذلك يف أمور هي:
ما ختم بألف التأنيث املمدودة ومدهتا خامسة، نحو: كربالء، وقرفصاء ـ 1

وخنفساء، تقول يف تصغريها: ُكَرْيباِلء وُقَرْيِفصاء وُخنَْيِفساء، بدون عد 
األلف واهلمزة.

 ما ختم بتاء التأنيث بعد أربعة أحرف، نحو: حنظلة وقنطرة وجوهرة، تقول ـ 2
يف تصغريها: ُحنَْيظِلة وُقنَْيطِرة وُجَوهْيِرة.

بياء النسب بعد أربعة أحرف، نحو: شافعي وعبقري تقول يف ـ 3 ما ختم 
تصغريمها: ُشَوْيِفعي وُعَبْيِقري.

ما ختم بألف ونون زائدتني بعد أربعة أحرف، نحو: زعفران وَأْفعوان)1)، ـ 4
تقول يف تصغريمها: ُزَعْيِفران وُأَفْيِعَيان.

)1) األفعوان: ذكر احلية.
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ما ختم بعالمة التثنية ومفرده عىل أربعة أحرف، نحو: مسلامن ـ رفًعا ـ ـ 5

ومسلَمنْي  ـ نصًبا وجًرا ـ تقول يف تصغريمها: ُمَسْيلامن وُمَسْيلِمني.
ما ختم بعالمة مجع املذكر السامل وهى: الواو والنونـ  رفعاـ  والياء والنون ـ 6

ـ نصًبا  وجًرا ـ وكان مفرده عىل أربعة أحرف نحو: شاعرون وشاعرين، 
تقول يف تصغريمها: ُشَوْيِعرون وُشَوْيِعرين.

يف ـ 7 تقول  ومؤمنات  مكرمات  نحو:  السامل،  املؤنث  مجع  بعالمة  ختم  ما 
مات وُمَؤْيِمنات. تصغريمها: ُمَكرْيِ

وإلى ما تقدم يشير ابن مالك بقوله:

*** ا عــداوألــف التأنيــث حيــُث ُمــدَّ منفصلــني  وتــاؤه 

*** للنســب آخــًرا  املزيــد  واملركــبكــذا  املضــاف  وعجــز 

*** َفْعاَلنـــا زيادتـــا  كزعفرانــاوهكـــذا  أربــع  بعــد  مــن 

*** ر انفصــال مــا دل عــىل ــال وقــدِّ ــح ج ــع تصحي ــة أو مج تثني

* * *
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تصغير الرباعى والخماسي))())(

تصغريهنوعهاالسم
وزنه 

ما حدث فيه من تغيريالتصغريي

َجْعَفر
برثن

رباعى مرد
رباعى مرد

ُجَعْيِفر
ُبَرْيثِن

ُفَعْيِعل
ُفَعْيِعل

ثانيه  وفتح  أوله  ضم 
ساكنة  ثالثة  ياء  وزيدت 
ومل  بعدها  ما  وكرس 

حيذف منه يشء

سفرجل
جحمرش 

(1(

مخايس مرد
مخايس مرد

ج ُسَفرْيِ
ُجَحْيِمر

ُفَعْيِعل
ُفَعْيِعل

ضم  ثم  خامسه  حذف 
ثانيه وزيدت  أوله وفتح 
ياء ثالثة وكرس ما بعدها، 
األخري  احلرف  وحذف 
نعوض  أن  وجيوز  منه 
املحذوف  احلرف  عن 
يج  ُسَفرْيِ : ل فنقو ء يا
وزن:  عىل  وُجَحْيِمري 

ُفَعْيِعيل.

خدْرنق )2)
مخايس مرد

رابعه من حروف 
الزيادة

ُخَدْيِرن
ُخَدْيِرق

ُفَعْيِعل
ُفَعْيِعل

ثانيه  وفتح  أوله  ضم 
وكرس  ثالثة  ياء  وزيدت 
رابعه  وحذف  بعدها  ما 

أو خامسه جواًزا.

نتبع فإننا  مخاسيًّا  أو  رباعيًّا  االسم  كان  إذا  أنه  السابق  اجلدول  من   يتبني 
يف تصغريه ما اتبع يف مجعه مجع تكسري عىل فعالل أو فعاليل من حذف أو زيادة.

)1) اجلحمرش من النساء: الثقيلة السمجة، والعجوز الكبرية، ومن اإلبل: الكبرية السن.
)2) اخلدرنق: العنكبوت، أو ذكر العنكبوت.
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لذا يقول ابن مالك:

*** ِصــْلومــا بــه مُلنَْتَهــى اجلمــع وصــل التصغــري  أمثلــة  إىل  بــه 
*** ــل الطــرف ــا قب ــز تعويــض ي  إن كان بعــض االســم فيهام انحذفوجائ

وقياسه:  بان،  ُمَغرْيِ مغرب:  تصغري  قالوا  قواعد،  من  وضعه  سبق  ملا  خمالًفا  سمع  قد 
ُأَنْيِسني،  والقياس:  ُأَنْيِسيان،  عىل:  وإنسان  ُعَشّى،  وقياسه:  ُعَشيَّان  عىل:  وعشاء  ب،  ُمَغرْيِ
ُلَيْيَلة، وعشية عىل: ُعَشْيِشَية، وقياسه: ُعَشيَّة، وكل ذلك حيفظ  ُلَيْيلِية، وقياسه:  وليلة عىل: 

وال يقاس عليه. يقول ابن مالك:

*** ُرِســـاَموحائـــٌد عن القيـــاس ُكلُّ ما ُحْكاًم  البابني  خالف يف 
حكم ثاني االسم المصغر))(

ما حدث يف الثاين من تغيريتصغريهأصلهثانيهاالسم

سهل
درهم
ُمتَّعد
قيمة
موقن
باب
ناب

صحيح
صحيح

صحيح منقلب عن لني
لني منقلب عن لني
لني منقلب عن لني
لني منقلب عن لني
لني منقلب عن لني

سهل
درهم
ُمْوَتِعد
ِقْوَمة
ُمْيِقن
َبَوَب
َنَيَب

ُسَهْيل
ُدَرهْيم
ُمَتْيعد
ُقَويمة
ُمَيْيِقن
ُبَوْيب
ُنَيْيب

ال يشء سوى فتح ما قبل ياء التصغري
ال يشء سوى فتح ما قبل ياء التصغري

ال تغيري، ومل يرد إىل أصله
رد الثاين املعتل إىل أصله 
رد الثاين املعتل إىل أصله
رد الثاين املعتل إىل أصله
رد الثاين املعتل إىل أصله

دينار
قرياط

لني منقلب عن صحيح
غري اهلمزة

ِدنَّار
اط ِقرَّ

ُدنْينري
ُقَرْيِريط

رد الثاين إىل أصله )ِدّنار( و )ِقّراط(
وُفك التضعيف ليتسنى زيادة ياء التصغري

آَدم
  آَدر )1)

لني منقلب عن مهزة
لني منقلب عن مهزة

َأْأَدم
أْأَدر

ُأَوْيدم
ُأَوْيـِدر

قلبت األلف واًوا كام تقلب الزائدة
قلبت األلف واًوا كام تقلب الزائدة

)1) آَدر: منتفخ اخلصية.
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ما حدث يف الثاين من تغيريتصغريهأصلهثانيهاالسم

زان
عاج

صاب

ألف مهولة األصل
ألف مهولة األصل
ألف مهولة األصل

زان
عاج

صاب

ُزَوْين
ُعَوْيج

ُصَوْيب

قلبت األلف واًوا
قلبت األلف واًوا
قلبت األلف واًوا

جاهل
خاتم

قاصعاء

ألف زائدة
ألف زائدة
ألف زائدة

جهل
ختم

قصعاء

ُجَوهْيل
ُخَوْيتم

ُقَوْيصعاء

قلبت األلف واًوا
قلبت األلف واًوا
قلبت األلف واًوا

ة ُهوَّ
َجوٌّ

واو مدغمة يف مثلها
واو مدغمة يف مثلها

ُهْوَوة
َجْوُو

ُهَوّية
ُجَوّى

فك التضعيف، وزيدت ياء التصغري بعد 
الواو األوىل، وقلبت الثانية ياء وأدغمت 

ياء التصغري فيها

َطىَّ
ياء مدغمة يف مثلها وأصل 

األوىل واو
ُطَوىََّطْوى

ردت األوىل ألصلها وفتحت، وأدغمت 
ياء التصغري يف الثانية

َحيَّـة
ياء مدغمة يف مثلها وأصل 

األوىل ياء
ُحَييَّـةَحْيَية

 فتحت األوىل، وأدغمت ياء التصغري
يف الثانية 

ثاين االسم املصغر حرفا صحيحا فال  إذا كان  أنه  السابق  يتبني من اجلدول 
َسْهل،  تصغري  يف  ُسَهْيل  مثل:  التصغري،  ياء  قبل  فتحه  وجوب  األمر  يتعدى 
وُدَرهْيم يف تصغري درهم. أما إذا كان ثانيه لينا فإن له ضابطا حيكمه هو: »ما أبدل 
ُرّد إىل  بالتصغري  أبدل لعلة تزول  ُيرد إىل أصله، وما  بالتصغري مل  لعلة ال تزول 

أصله«، وتفصيل ذلك كام يأتى:
تصغري ـ 1 يف  فيقال  أصله،  إىل  ردَّ  لني  عن  منقلًبا  لينًا  املصغر  ثاين  كان  إذا 

قيمة، وديمة، وموقن، ومورس، وباب، وناب: ُقَويمة، وُدَويمة، وُمَيْيقن، 
إىل  ُيرد  ال  لني  عن  منقلًبا  صحيحا  كان  وُنَيْيب.فإن  وُبَويب،  وُمَيْيرس، 
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أصله، فيقال يف تصغري ُمتَّعد بعد حذف تاء االفتعال:  ُمَتْيِعد، ال ُمَوْيِعد؛ 
العلامء  لبعض  وَمْوِعد،خالفا  وُموَعد،  ُموِعد،  بتصغري:  يلتبس  حتى ال 
الذين جييزون رده ألصله، فيقولون يف تصغريه: ُمَوْيِعد، وُيزال اللبس بني 

الصيغ بالقرائن املصاحبة.
وإن كان لينا منقلبا عن حرف صحيح غرِي مهزة ُرّد إىل أصله مثل: ُدنينري يف 
تصغري دينار، وقريريط يف تصغري قرياط. أما إن كان لينا منقلبا عن مهزة، مثل: 

آدم فإهنا تقلب واوا، شأهنا شأن األلف الزائدة.
ويستثنى من قاعدة رد اللني إىل أصله من حروف اللني تصغري عيد عىل ُعَيْيد 
نفسها  والتفرقة  ُعود،  بُعَويد تصغري  التباسه  واو خشية  املنقلبة عن  الياء  بإبقاء 
حدثت يف تكسريه، فقيل: أعياد، حتى ال يلتبس اجلمع بتكسري عود عىل أعواد.

إذا كان ثاين املصغر ألفا مهولة األصل قلبت واًوا، كام يف تصغري: زان، ـ 2
وعاج، وصاب عىل: ُزَوْين، وُعَوْيج، وُصَوْيب.

إذا كان ثاين املصغر ألفا زائدة قلبت واوا، كام يف تصغري: جاهل، وخاتم، ـ 3
وطابع، وقاصعاء، عىل: ُجَوهْيل، وُخَوْيتم، وُطَوْيبع، وُقَويصعاء.

ة ـ 4 إذا كان ثاين املصغر واوا مدغمة يف مثلها، مثل: َجّو، وَدّو)1)، وُحّوة، وُهوَّ
وُقّوة، ُفك التضعيف، وفتحت الواو األوىل، وزيدت بعدها ياء التصغري، 
وقلبت الثانية ياء، وأدغمت ياء التصغري فيها فتقول يف تصغريها ُجَوّى، 

ة. ة، وُقَويَّ ة، وُهَويَّ ، وُحَويَّ وُدَوىَّ
إذا كان ثاين املصغر ياء مدغمة يف مثلها فإن األوىل ُترد إىل أصلها إن كانت ـ 5

منقلبة عن واو، ثم تزاد ياء التصغري، وتدغم يف الياء الثانية، كام يف تصغري: 
، وَغّي، وطّي عىل: ُكَوّي، وُلَوّي، وُغَوّي، وُطَوّي. أما إن كانت  كّي، ويَلّ
بني  ُيفصل  فإنه  وَحّية،  وِزّي،  وعّي،  حّي،  يف:  كام  أصلية،  األوىل  الياء 

)1) الَدّو: البادية.
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الياءين بياء التصغري، ويغتفر توايل األمثال يف هذه احلالة حتى ال حيدث 
إخالل بالصيغة، فيقال يف تصغري ما سبق: ُحَيّى، وُعَيّي، وُزَيّي، وُحَييَّة.

 وقد أجاز الكوفيون قلب ما ثانيه حرف علة إىل الواو مطلقا، فيقال يف تصغري: 
ناب، وشيخ: ُنَوْيب، وُشَوْيخ، كام يقال: ُنَيْيب، وُشَيْيخ، وتبعهم ابن مالك 
مع اعرتافه بمرجوحية ذلك، ويؤيده أنه سمع يف تصغري بيضة: ُبَوْيضة، ومثل 

ذلك شاذ ال ُيقاس عليه عند البرصيني.
* * *
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ر حكم ثالث املصغَّ

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

يوضح حكم ثالث املصغر إن كان صحيًحا يف اسم ثالثي. ـ 1
يوضح حكم ثالث املصغر إن كان صحيًحا يف اسم غري ثالثي. ـ 2
يوضح حكم ثالث املصغر إن كان معتاًل. ـ 3
منقلبة عن ـ 4 أو  أو أصلية  زائدة  ألًفا  إن كان  املصغر  ثالث  يوضح حكم 

أصل. 
يوضح حكم ثالث املصغر إن كان واًوا متحركة لفًظا يف إفراد وتكسري ـ 5

وليست الم الكلمة. 
 يصغر كلامت، ويبني ما حدث فيها من تغيري، ويبني سببه. 6ـ 

يكتب كلامت مصغر ثالثها ألف زائدة أو أصلية أو منقلبة عن أصل. ـ 7
  يكتب كلامت مصغرة ثالثها واو متحركة لفًظا يف إفراد وتكسري وليست 8 ـ 

الم الكلمة. 
 يستخرج كلامت مصغرة من األمثلة ثالثها حرف علة. ـ 9

 يستشعر أمهية دراسة التصغري. ـ 10
 يوضح كيفية تصغري ما حذف أحد أصوله.ـ 11
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حكم ثالث المصغَّر:

ما حدث يف ثالثه من تغيريتصغريهثالثهاالسم
جبل
درهم
ثْدى
قْرية
كتيبة

مصيبة
فتى

صحيح
،،

ياء أصلية
،،

ياء زائدة
ياء منقلبة عن أصل
ألف منقلبة عن ياء

ُجَبْيل
ُدَرهْيم
ُثَدىَّ
ة ُقَريَّ
ُكَتيِّبة

ُمَصيِّبَة
ُفَتىٌّ

ال يشء
كرس ثالثه بعد ياء التصغري

أدغمت الياء يف ياء التصغري
،،
،،
،،

قلبت األلف ياء، وأدغمت يف ياء 
التصغري

فتاة
عصا
رسالة

،،
ألف منقلبة عن واو

ألف زائدة

ُفَتيَّة
ُعَصيَّة
ُرَسيِّلَة

،،
،،
،،

قلبت الواو ياء، وأدغمت يف ياء ُجَرّىواو أصلية قبلها ساكنَجْرو
التصغري

قلبت الواو ياء، وأدغمت يف ياء ُحَليَّةواو أصلية قبلها ساكنُحْلَوة
التصغري

،،ُحَسيِّدواو زائدةحسود

،،ُمَعيِّنَةواو أصلية قبلها ضمةمعونة
َجْدَول

حِمَْور

واو متحركة لفظا يف 
املفرد ومجع التكسري
وليست الم الكلمة

ُجَدْيِول ـ 
ُجَديِّل

حُمَْيور ـ  
حُمَريِّ

جيوز يف ثالثه وجهان:
)1( إبقاء الواو كام يف    التكسري.
)2( قلبها ياء، وإدغامها يف ياء 

التصغري مكسورة.
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واو متحركة لفًظا يف كروان

املفرد ومجع التكسري 
وهى الم الكلمة

التصغري ُكريَّان ياء  يف  وتدغم  ياء  تقلب 
مفتوحة.

يتبني من اجلدول السابق أن ثالث االسم املراد تصغريه إما أن يكون صحيحا 
ك بحركات اإلعراب  وإما أن يكون معتال؛ فإن كان صحيحا يف اسم ثالثي ُحرِّ
املختلفة عىل حسب املوقع النحوي الذي يشغله االسم املصغر، فهو مرفوع عىل 

الفاعلية يف قول الشاعر:
*** ُرَوَغاَب ُقمرْيٌ ُكنْـــُت َأْرُجو ِغَياَبُه ُســـمَّ َم  َوَنوَّ ُرْعَيـــاٌن  َح  َوروَّ

ومنصوب عىل املفعولية يف قول الشاعر:
*** ــُه ــاِن ُأَهْيَلـ َمـ ــَذا الزَّ َوْغُدأُذمُّ إىَِل َهـ َوَأْحَزُمُهْم  َفْدٌم  َفَأْعَلُمُهْم 

ومرور باإلضافة يف قول الشاعر:
*** لَِتْبُلَغـــُه حتَّـــى َتـــكِلَّ َوْتعَمـــاَلُفَوْيَق ُجَبْيٍل َشاِمِخ الرأِس مَلْ َتُكْن

وإن كان يف غري ثالثي ُحرك بالكرس، كام يف قول الشاعر:
*** لَِينَــااَلَوَرَجــا األَُخْيطـِـُل ِمــْن َســَفاَهِة َرْأيـِـِه َلــُه  َوَأٌب  َيُكــْن  مَلْ  َمــا 

إال ما ُاستثني من كرس ما بعد ياء التصغري مما سبق رصده، فُحّرك بالفتح.
وإن كان الثالث معتال ُأدغم يف ياء التصغري إن كان ياء، مثل: َظْبى، وَثْدي، 
وُمِفيَدة،  َوَقِريب،  َوَسِعيد،  َوَولِيد،  َوَقْرَية،  وُمْدَية،  وُكْلية،  وَسْعى،  وَهْدى، 
ة،  َوُمَديَّ َوُكَليَّة،  َوُسَعّي،  َوُهَدّي،   ، َوُثَديَّ ُظَبّي،  تصغريها:  يف  فيقال  َوُمِصيَبة، 
ة، َوُوَليِّد، َوُسَعيِّد، َوُقَريِّب، َوُمَفيِّدة، َوُمصيَِّبة، ال فرق يف ذلك بني أن تكون  َوُقَريَّ

الياء أصلية أو زائدة أو منقلبة عن أصل.
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ياء،  قلبت  أصل(  عن  منقلبة  أو  أصلية،  أو  )زائدة،  ألفا  الثالث  كان  وإن 
وأدغمت يف ياء التصغري، مثل: ُضحى، وهدى، وفتى، وفتاة، ومقام، وقالدة، 
ورسالة، فيقال يف تصغريها: ُضَحّي، وُضَحيَّة )إن كان علام عىل أنثى(، وُهَدّي، 

ة )إن كان علام عىل أنثى(، وُفَتّي، وُفَتّية، وُمقيِّم، وُقَليِّدة، وُرَسيِّلة. وُهَديَّ
يقال ومعونة،  وركوبة،  وَجْلَوة،  َدْلو،  مثل:  واوًا،  ثالثه  كان  إن   وكذا 

، وُجَليَّة، وُركيَِّبة، وُمَعيِّنَة. يف تصغريها: ُديَلّ
وجيوز يف الواو إذا كانت متحركة لفظا يف إفراد وتكسري ومل تكن الم الكلمة 
أن تبقى مكسورة يف التصغري وأن تقلب ياء وتدغم يف ياء التصغري مكسورة كام 
سبق، فيقال يف تصغري: ِمْحَور َوَجْدَول: حُمَْيِور وُجَدْيِول وحُمَريِّ وُجَديِّل، وإبقاء 

الواو مكسورة مشابه إلبقائها يف مجعهام تكسريا عىل: حَمَاِور، َوَجداول.
فإن حتركت الواو يف املفرد ومجع التكسري، وكانت الم الكلمة ُقلبت ياء يف 
ان، دون  التصغري، وأدغمت يف يائه، دونام التفات إىل اجلمع، فيقال يف كروان ُكَريَّ

نظر إىل مجعه عىل َكَراِوين.
وإذا ترتب عىل قلب ما بعد ياء التصغري ياء اجتامُع ثالث ياءات، بأن تالها 
عطاء:  تصغري  يف  فيقال  األمثال،  تواىل  كراهة  حُتذف  منها  األخرية  فإن  ياءان 
ة، ويف تصغري أْحَوى:  ، ويف تصغري عالوة: ُعَليِّة، ويف تصغري غاوية: ُغَويَّ ُعَطيٌّ

ُأَحّى، ويف تصغري سامء: ُسَميَّة، ويف تصغري معاوية: ُمَعيَّة.

* * *
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تصغري ما حذف أحد أصوله

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

يوضح كيفية تصغري ما حذف أحد أصوله وبقي عىل حرفني.1ـ 
 يوضح كيفية تصغري ما حذف أحد أصوله وبقي عىل ثالثة حروف.2ـ 
يستخرج كلامت مصغرة حذف أحد أصوهلا.3ـ 
 يذكر أمثلة مشاهبة َردَّ التصغرُي فيها املحذوف من األصل.4ـ 

 األصل يف ذلك أن التصغري كالتكسري يرد األشياء إىل أصوهلا، وتفصيل ذلك 
بعد احلذف عىل حرفني، وجب رد  إذا صغر ما حذف أحد أصوله، وبقي  أنه 
حمذوفه، فيقال يف تصغري يد ودم: ُيَدّية، وُدَمّي، وال يؤثر وجود تاء العوض أو 
مهزة الوصل يف عد االسم مكونا من حرفني، فيقال يف تصغري ثقة، وِسنَة، وعدة، 
وُوَصْيلة،  وُوَعْيدة،  وُسنَيَّة،  ُوَثْيقة،  وأخت:  وأخ،  واسم،  وابن،  ودية،  وصلة، 
وُوَدّية، وُبنَّي، وُسَمّي، وُأَخّي، وأَخّية، برد الفاء أو الالم، ويقال يف تصغري َسنة: 

ُسنَْيَهة أو ُسنَيَّة، عىل حسب تقدير أصل الالم )س ن هـ( أو )س ن و(.

أما إذا بقي بعد حذف أحد أصوله عىل ثالثة أحرف، مثل: راٍض وهاٍد، مل يرد 
املحذوف، فيصغر ما سبق عىل: ُرَوْيٍض وُهَوْيد، وكذلك شاٍك، وقاٍض، وساٍع، 

فتصغر عىل: ُشَوْيك، وقويض، وسويع.
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وقد أشار ابن مالك إىل القواعد السابقة بقوله:

*** ُتِصْبوارُدْد ألصــٍل ثانًيــا لينــًـا ُقلــب ُقَوْيَمـــًة  َصـــريِّ   فقيمًة 
*** وُحتِم ُعَيْيـــٌد  عيد  يف   للجمــع مــن ذا ما لتصغــري ُعلِْم وشـــذَّ 
*** ــل ــُد جُيَْع ــاين املزي ــفُ الث  واًوا كــذا مــا األصُل فيــه جُيَْهل واألل
***  مل حيـــِو غـــري التـــاء ثالثا كام وكمل املنقوص يف التصغري مـا

***
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 النوع الثاني 
تصغري الرتخيم )1)

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

يوضح املقصود بتصغري الرتخيم. 1ـ 
 حيدد صيغتي الرتخيم.2ـ 
 يبني كيفية تصغري ما حذف أحد أصوله تصغري ترخيم. 3ـ 
 يميز بني التصغري األصي وتصغري الرتخيم. 4ـ 
 يمثل لكلامت مصغر ة تصغري ترخيم. 5ـ 
يستخرج كلامت مصغرة تصغري ترخيم يف األمثلة. 6ـ 
تغيري، ويعلل 7ـ  فيها من  ما حدث  ترخيم، ويبني  يصغر كلامت تصغري 

لذلك. 
هيتم بدراسة تصغري الرتخيم. 8ـ 

زوائده  مجيع  من  جتريده  بعد  االسم  تصغري  عن  عبارة  هو  الرتخيم  تصغري 
ال  ولذا  األصول،  عىل  التصغري  ُتوِقُع  ثم  األصي،  التصغري  يف  للبقاء  الصاحلة 

يتأتى يف تصغري الرتخيم إالَّ صيغتان:
وحممد ـ 1 أمحد  تصغري:  يف  فيقال  الثالثية،  األصول  تصغري  يف  )ُفَعْيل( 

وحممود وحامد ومحَّاد: )مُحَْيد( بتجريدها من مجيع زوائدها، وتزاد التاء 

)1) الرتخيم لغة: الرتقيق والتحسني.
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يقال:  َوُسَعاد  َوَسْوَداء  ُفْضىَل  ففي تصغري:  اللبس،  إذا خيف  املؤنث  يف 

ُفَضْيلة وُسوَيدة وُسَعيدة )1).
 )ُفَعْيِعل( يف تصغري األصول الرباعية، فيقال يف تصغري: زعفران وقرطاس ـ 2

واخلامسى  الرباعى  يصغر  وال  َوُعَصْيِفر،  َوُقَرْيطِس  ُزَعْيِفر  وعصفور، 
املجردان تصغري ترخيم؛ خللومها من الزيادة.

يقول ابن مالك:
*** املِْعَطَفا ومــن برتخيــم ُيَصّغــر اكتَفــى  يعني  كالُعَطْيف  باألصل 

ويمكن أن نقارن التصغري األصي بتصغري الرتخيم يف مموعة من الكلامت؛ 
لنعرف معنى القول بحذف الزيادة الصاحلة للبقاء يف التصغري األصي.

تصغري الرتخيمالتصغري األصىلالكلمة

مسجد
خمرج
خاتم

زعفران
قنديل

عصفور
طالق

حسناء
كربى

ُمَسْيِجد    )ُفَعْيِعل(
ج     )ُفَعْيِعل( خُمَرْيِ
ُخويتم   )فعيعل(
ُزَعْيِفران  )فعيعل(
ُقنَْيِديل   )ُفَعْيِعيل(
ُعَصْيِفري  )ُفَعْيِعيل(
ُطَوْيلِق   )ُفعْيِعل(
ُحَسْينَاء  )ُفَعْيالء(

ى  )ُفَعْيل( ُكَبرْيَ

ُسَجْيد )ُفَعْيل(
ُخَرْيج )ُفَعْيل(
ُخَتْيم )ُفَعْيل(

ُزَعْيِفر     )ُفَعْيِعل(
ُقنَْيِدل )ُفَعْيِعل(

ُعَصْيِفر )ُفَعْيِعل(
ُطَلْيق )ُفَعْيل(

ُحَسْينَة )ُفَعْيلة(
ة )ُفَعْيلة( ُكَبرْيَ

* * *

)1) أما إذا مل خيف اللبس كام يف تصغري الصفات اخلاصة باملؤنث نحو: طالق وحائض فال 
تزاد التاء فيقال يف تصغريمها: ُطَلْيق وُحَيْيض.
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أحكام مهمة تراعى عند التصغري

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

يوضح كيفية تصغري املؤنث الثالثي اخلايل من عالمة التأنيث. ـ 1
يوضح كيفية تصغري مجع املذكر السامل. ـ 2
يوضح كيفية تصغري مجع املؤنث السامل. ـ 3
يوضح كيفية تصغري مجع التكسري. ـ 4
يوضح كيفية تصغري اسم اجلمع واسم اجلنس اجلمعي. ـ 5
يوضح كيفية تصغري االسم املركب غري اإلسنادي. ـ 6
يوضح كيفية تصغري أفعل التعجب. ـ 7
يوضح كيفية تصغري اسم اإلشارة. ـ 8
يوضح كيفية تصغري االسم املوصول. ـ 9

 يوضح كيفية تصغري شواذ باب التصغري.ـ 10
السامل للمذكر واملؤنث ـ 11 أمثلة لكلامت مصغرة دالة عىل اجلمع   يكتب 

وجلمع التكسري. 
 يكتب أمثلة لكلامت غري متمكنة يف اإلعراب. ـ 12
 يستخرج كلامت مصغرة يف األمثلة. ـ 13
 يصغر كلامت، ويبني ما حدث فيها من تغيري وسببه. ـ 14
 يستشعر أمهية التصغري يف اللغة العربية. ـ 15
 يقبل عىل فهم مهارة التصغري باهتامم وشغف.ـ 16
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وتركيبها  وعددها،  نوعها،  حسب  على  لألسماء  التصغير  أحكام  تختلف 

نذكرها فيما يلي:
األول

تصغير االسم المؤنث الثالثي الخالي من عالمة التأنيث

تاء بعد  به  التأنيث أحلقت  الثالثي اخلايل من عالمة  املؤنث  إذا صغر االسم 
التصغري، نحو: )دار ونار وسن وعني وأذن( فتصغر عىل: )ُدَوْيَرة وُنَوْيرة وُسنَْينَة 
وُعَيْينَة وُأَذْينَة(هذا عند أمن اللبس، أما إذا خيف اللبس فال تلحقه التاء، وذلك 
برتك  ومُخْيس،  وُبَقرْي  ُشجري  تصغريها:  يف  فيقال  ومَخْس،  وبقر،  شجر،  مثل: 
التاء؛ ألننا لو أحلقنا التاء باملصغر فقلنا: ُشجرية وُبقرية ومُخيسة، اللتبس بتصغري 

املفرد، مثل: شجرة وبقرة ومخسة املعدود به املذكر.
الثاني

تصغير الجمع السالم

الزيادة،  التصحيح مستثناة من  السامل كاملفرد؛ ألن عالمة مجع  يصغر اجلمع 
فيقال: ىف تصغري مسلمون ومسلامت: ُمَسْيلِمون وُمَسْيلاِمت.

الثالث
تصغير جمع التكسير

 تصغر مجوع القلة عىل ألفاظها، نحو: أمجال وأفلس وأرغفة وفتية، يقال )أ(  
يف تصغريها: ُأَجْياَمل َوُأَفْيلِس َوُأَرْيِغَفة َوُفَتيَّة.

التصغري، )ب(   ينايف  الكثرة  ومدلول  الكثرة،  عىل  الدالة  التكسري  مجوع  أما 
مجع  جيمع  ثم  املفرد،  يصغر  ثم  مفرده،  إىل  اجلمع  يرد  التصغري  فعند 
أو  ملؤنث  كان  إن  والتاء  وباأللف  عاقل،  ملذكر  كان  إن  ساملًا  مذكر 
ملذكر غري عاقل، فيقال يف تصغري رجال: ُرَجْيُلون، َوَكَتَبة: ُكَوْيتُِبون، 

ورواكع: ُرَوْيكَِعات، ودراهم: ُدَرهْياَِمت.
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الرابع

تصغير اسم الجمع واسم الجنس الجمعي
يف  فيقال  املفرد،  كاالسم   (2( اجلمعى  اجلنس  واسم  اجلمع)1)  اسم  يصغر 
تصغري: ركب وصحب وقوم: ُرَكْيب وُصَحْيب وُقَوْيم، ويقال يف تصغري: ثمر 

وزنج وروم: ُثَمرْي وُزَنْيج وُرَوْيم.
الخامس

ب تصغير االسم الُمَركَّ
َمْزجيًّا  أم  إضافيًّا  تركيًبا  مركًبا  أكان  سواء  صدره،  يصغر  املركب  االسم 
نقول عرش،  ومخسة  ومعديكرب  وبعلبك  عمرو  وأم  اهلل  عبد  نحو:  ا،  عدديًّ  أم 

ْيَسة عرش. يف تصغريها: ُعَبْيد اهلل وُأَمْيَمة عمرو وُبَعْيَلبك وُمَعْيد يكرب ومُخَ
أما املركب اإلسنادي فال جيوز تصغريه؛ ألن ذلك خيرجه عن احلكاية.

السادس
تصغير المبنيات

األصل يف التصغري أن يكون يف املعربات، وال يصغر من املبنيات إالَّ ما يأتى:
أفعل يف التعجب كام يف قول الشاعر:)أ(  

*** ــمُريامــا ُأَمْيلــح غزالنــا َشــَدنَّ لنــا  مــن هؤليَّائكنَّ الضال والسَّ

اسم اإلشارة، وسمع التصغري يف مخس كلامت، هي: ذا وتا وذان وتان )ب(  
ان وتيَّان وُأولّياء. وأوالء، فقيل يف تصغريها: َذّيا وَتّيا وَذيَّ

)1) اسم اجلمع هو: ما ليس له مفرد من لفظه مثل: ركب، صحب، قوم، رهط.
)2) اسم اجلنس اجلمعى هو: الذي يفرق بينه وبني مفرده بتاء ىف آخر املفرد أو ياء مشددة ىف 
 ، آخره مثل: ثمر، شجر، فاملفرد منهام ثمرة، شجرة، مثل َعَرب، َعَجم، فاملفرد منهام: َعَريِبّ

َعَجِمّي.



91
الذي والتى )ج(   التصغري يف مخس كلامت، هي:  املوصول، وسمع  االسم 

ان  َذيَّ واللُّ َتيَّا  واللُّ ا  َذيَّ اللُّ تصغريها:  يف  فقيل  والذين،  واللتان  واللذان 
. نْيِ َذيَّ َتيَّان واللُّ واللُّ

يقول ابن مالك ىف تصغري اإلشارة واملوصول:
*** ــا ويتوصغــروا شــذوذا الــذي التــي ــا ت ــروع منه ــع الف وذا م

السابع

التصغير الشاذ

جاء الشذوذ يف لغة العرب يف نوعني:
وُقويس)أ(   وُنعيل  ُحرْيب  مثل:  اللبس،  أمن  عند  احلذف  فيه  شذ   ما 

وقويسة؛  ونعيلة  حريبة  والقياس:  وقوس،  ونعل  حرب  تصغري:  يف 
ألمن اللبس هنا.

تصغري )ب(   يف  ُقَديديمة  مثل:  الثالثة،  عىل  زاد  فيام  التاء  إحلاق  فيه  شذ  ما 
ام، وفيام سبق يقول ابن مالك: ُقدَّ

قال ابن مالك:
*** َغْرت ِمْن  مؤنـــث عـــار ثالثـــىٍّ كِســـْنواختم بتا التأنيث ما صَّ
*** ومْخـــِس مــا ملْ يكــن بالتــا ُيــرى ذا َلْبــس وبقـــٍر   كشـــجر 
*** ــدر ــس ون ــرٌك دوَن َلْب ــذَّ ت َكُثْر وش ثالثيـــا  فيـــام  تـــا   حلاُق 
*** ــُروا ُشــذوًذا الــذي التــي  وذا مـــَع الفروع منهـــا تا ويتوصغَّ

***
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الشاذ فى باب التصغير:

مصغره القيايسمصغره السامعي أو الشاذاملكرب

مغرب
عشاء
إنسان
ليلة

رُجل
صبية
ِغلمة
بنون
َعشية

َعْقرب
عيد
َنْعل

َقْوس
َفَرْس
َحْرب

ُمْغرِيَبان
ُعَشيَّان
ُاَنْيِسَيان
ُليْيلَِية

ُرَوجْيِل
ُأَصيبَِية
ُأَغْيلَِمة
ُأَبْينُوِن

ُعَشْيِشية
َبان ُعَقرْيِ

ُعَيْيد
ُنَعْيل

ُقَوْيس
ُفرْيس
ُحَرْيب

ب ُمغرْيِ
ُعيّش

ُأنْيِسني
ُلَيْيَلة

ُرَجْيل
ُصبيَّة
ُغَلْيَمة
ُبنّيون
ُعَشيَّة

ُعَقرْيب
ُعوْيد
ُنَعْيَلة

ُقَوْيَسة
ُفَرْيَسة
ُحَرْيَبة

***
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أواًل: األسئلة

وضح : 1س رشوطه؟  وما  صيغه؟  وما  منه؟  الغرض  وما  التصغري؟  ما 
ومثل.

عالم يدل املصغر بامدته، وعالم يدل هبيئته؟: 2س
كيف تصغر ما كان عىل ثالثة أحرف؟ مع التمثيل.: 3س
كيف تصغر ما كان عىل أربعة أحرف؟ مع التمثيل.: 4س
كيف تصغر ما كان عىل مخسة أحرف أصلية؟ مع التمثيل.: 5س
بني األمور التي يعامل االسم املصغر فيها معاملة الثالثي، مع التمثيل.: 6س
مع : 7س الرباعي،  معاملة  فيها  املصغر  االسم  يعامل  التي  األمور  بني 

التمثيل.
مما : 8س بعًضا  اذكر  أصوهلا،  إىل  األشياء  يرد  التصغري  الرصفيون:  يقول 

ينطبق عليه قوهلم هذا.
كيف تصغر ما حذف أحد أصوله؟ مع التمثيل.: 9س
كيف تصغر املركب بأنواعه؟ وضح ذلك باألمثلة.: 10س
فصل القول يف تصغري ما دل عىل مجاعة، ومثل لكل ما تذكر.: 11س
كيف تصغر اجلمع السامل للمذكر وللمؤنث؟ وضح ومثل.: 12س
ما تصغري الرتخيم؟ افرق بينه وبني التصغري العادي، مع التمثيل.: 13س
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ثانًيا: التطبيقات

التطبيق األول

صغر الكلمات اآلتية، وبين ما حدث فيها من تغيير:
اف ـ سلسبيل ـ عنفوان ـ صحراء ـ كمثرى ـ زنجبيل. فأس ـ خاتم ـ ترقوة ـ عرَّ

اإلجابة
ما حدث فيها من تغيريتصغريهاالكلمة

فأس

خاتم
ترقوة
اف عرَّ

سلسبيل
عنفوان
صحراء
ثرى ُكمَّ
زنجبيل

ُفَؤْيَسة

ُخَوْيتم
ُتَرْيِقية

ُعَرْيِريف

ُسَلْيِسب
ُعنَْيِفيان
اء ُصَحرْيَ

ُكَمْيثِر
ُزَنْيِجب

ألنه  باملصغر؛  التاء  وأحلقت  أصلها،  إىل  الثانية  األلف  ردت 
ثالثي مؤنث.

قلبت األلف الثانية واًوا؛ ألهنا زائدة.
قلبت الواو ياء؛ لوقوعها متطرفة حكاًم إثر كرسة.

فقلبت  بعدها  ما  وكرس  ثالثة،  الياء  وزيدت  اإلدغام،  فك 
األلف ياء.

حذفت الياء الزائدة، واخلامس األصي وهو الالم.
قلبت الواو ياء؛ لكرس ما قبلها.

فتح ما بعد ياء التصغري، ومل يكرس لتسلم ألف التأنيث.
حذفت إحدى امليمني وألف التأنيث.

حذفت الياء الزائدة، واخلامس األصي.
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التطبيق الثاني 

صغر الكلمات اآلتية، وبين ما حدث فيها من تغيير:
قريش ـ حرضموت ـ ولدان ـ مسلمون ـ أم املؤمنني ـ ذبيان ـ عروة ـ سلوى ـ 

دكان ـ جاسوس ـ متدحرج.
اإلجابة

ما حدث فيها من تغيريتصغريهاالكلمة

قريش
حرضموت

ولدان
مسلمون

أم املؤمنني
ُذْبَيان

عروة
سلوى
دّكان

جاسوس

متدحرج

ُقَرْييِش
ُحَضرْيموت

ُوَلْيَدان
ُمَسْيلِمون

أميمة املؤمنني
ُذَبيَّان

ُعَرّية
ُسَليَّى

ُدَكْيكنِي
ُجَوْيِسيس

ج ُدَحرْيِ

مل حتذف ياء النسب؛ ألهنا يف تقدير االنفصال.
صغر الصدر؛ ألن الَعُجز يف تقدير االنفصال.

مل حتذف عالمة التثنية، وفتح ما بعد ياء التصغري.
مل حتذف عالمة اجلمع؛ ألهنا يف تقدير االنفصال.
صغر الصدر دون العجز، وأضيفت تاء التأنيث.

أدغمت ياء التصغري يف الياء التي هي الم الكلمة، ومل 
يكرس ما بعدها.

قلبت الواو ياء، وأدغمت يف ياء التصغري.
أدغمت ياء التصغري يف الواو بعد قلبها ياء.

فك اإلدغام، وكرس ما بعد الياء، فقلبت األلف ياء.
قلبت األلف واًوا؛ لضم ما قبلها والواو ياء؛ لكرس ما 

قبلها.
حذفت احلروف الزائدة.

التطبيق الثالث

صغر الكلمات اآلتية، وبين ما حدث فيها من تغيير، وسببه:
فاطمة ـ أخت ـ دار ـ ركب ـ أكواب ـ منابر ـ غرف ـ ديمة ـ هند ـ يد.
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اإلجابة

ما حدث فيها من تغيري، وسببهتصغريهاالكلمة
فاطمة
أخت

دار
ركب

أكواب

منابر
ُغَرف
ديمة
هند
يد

ُفَوْيطِمة
ُأَخيَّة
ُدَوْيَرة
ُرَكْيب
ُأَكيَّاب

ُمنَْيرِبات
ُغَرْيَفات
ُدَوْيمة
ُهنَْيَدة
ُيَدّية

قلبت األلف واًوا؛ ألهنا ثانية زائدة.
ردت الالم املحذوفة، وأدغمت يف ياء التصغري، وحذفت التاء.

قلبت األلف واًوا، وزيدت تاء التأنيث.
صغر عىل لفظه؛ ألنه اسم مجع.

الياء، وصغر عىل لفظه؛ ألنه مجع  ياء، وأدغمت يف  الواو  قلبت 
قلة.

صغر املفرد، ومجع مجع مؤنث؛ ألنه مجع كثرة.
صغر املفرد، ومجع مجع مؤنث؛ ألنه مجع كثرة. 

ردت الياء إىل أصلها الواو.
صغر عىل لفظه، وأحلقت تاء التأنيث.

تاء  وزيدت  التصغري،  ياء  يف  وأدغمت  املحذوفة،  الياء  ردت 
التأنيث.

التطبيق الرابع
صغر الكلمات اآلتية تصغير ترخيم:

َأْسَود ـ حممود ـ غضبان ـ مستخرج ـ ِسكِّني.
اإلجابة

ما حدث فيها من تغيريتصغريهاالكلمة
أسود
حممود

غضبان
مستخرج

سّكني

ُسَوْيد
مُحَْيد

ُغَضْيب
ُخَرْيج
ُسَكْينَة

حذفت اهلمزة.
حذفت امليم والواو.

حذفت األلف والنون.
حذفت امليم والسني والتاء.

ألنه  التأنيث،  تاء  وزيدت  والياء  الكافني  إحدى  حذفت 
ثالثي.
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النسب

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

 يكتب تعريًفا للنسب لغة واصطالًحا.  1ـ 
حيدد الغرض من النسب يف اللغة العربية. ـ 2

 يبني فائدة النسب يف اللغة العربية. 3ـ 
يوضح التغيريات العامة يف النسب. ـ 4
يميز بني املنسوب واملنسوب إليه. ـ 5

 يقبل عىل دراسة النسب باهتامم. 6ـ 

تعريف النسب:

النسب لغة: مصدر نسبه إىل أبيه، عزاه إليه، وسامه سيبويه اإلضافة، يريد هبا 
اللغوية.

ويف االصطالح: هو إحلاق ياء مشددة بآخر االسم لتدل عىل نسبته إىل املجرد 
منها، نحو: حممد ومكة وأزهر نقول: حممدّي ومكّي وأزهرّي.

الغرض من النسب:
الغرض منه أن جيعل املنسوب من آل املنسوب إليه، أو من أهل تلك البلدة، 

أو الصنعة، أو املذهب.
فائدة النسب:

الداللة عىل الوصف مع اإلجياز؛ ألن قولك: رجل مرصي أخرص من قولك: 
رجل منسوب إىل مرص.
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تغييرات النسب:

يحدث بالنسب تغييرات ثالثة:
ما  وكرس  إليه،  املنسوب  االسم  آخر  تلحق  مشددة  ياء  وهو  لفظي  أحدها: 

قبلها، ونقل اإلعراب إليها، يقول ابن مالك:
*** ُه َوَجْبياًء كيـا الُكريسِّ زاُدوا للنَّسـْب وُكلُّ مـــا تليه كـــرْسُ

والثانى: معنوي وهو صريورته اساًم للمنسوب بعد أن كان اساًم للمنسوب 
إليه، فمثاًل: )القاهرة( اسم للمدينة، فإذا أحلقت هبا ياء النسب فقلت: قاهرّى، 

صارت اساًم للمنسوب.
والثالث: حكمي وهو إعطاء املنسوب حكم الصفة املشتقة يف رفع الظاهر 
والضمري، ويصري منكًرا فيام لو كان قبل النسب معرفة، فتقول: سعيد مرصّى 
أى: هو، أو بكر مرصّى أبوه، فقد رفع املنسوب يف األول ضمرًيا مسترًتا، وىف 

الثاين اساًم ظاهًرا.

* * *
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النسب إىل املقصور

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

يوضح املقصود باالسم املقصور.1ـ 
يوضح كيفية النسب للمقصور إذا كانت األلف ثالثة. 2ـ 
يوضح كيفية النسب للمقصور إذا كانت األلف خامسة فأكثر. 3ـ 
يوضح كيفية النسب للمقصور إذا كانت األلف رابعة. 4ـ 
يكتب اساًم مقصوًرا ألفه ثالثة، ويوضح كيفية النسب إليه. 5ـ 
يمثل السم مقصور ألفه رابعة، ويوضح كيفية النسب إليه، وما حدث 6ـ 

فيه من تغيري. 
يبني متى جيوز احلذف والقلب واًوا عند النسب للكلمة. 7ـ 
هيتم بدرس النسب، وحيرص عليه.8ـ 

 االسم املقصور: اسم معرب آخره ألف الزمة مفتوح ماقبلها، وهذه األلف 
تكون ثالثة أو رابعة أو خامسة فصاعًدا.

فإن كانت األلف ثالثة، مثل: عصا وفتى وربا، وجب قلبها واًوا برصف النظر 
عن كون أصلها الواو أو الياء، فتقول يف النسب إليها: عصِوّي وفتِوّي وربِوّي.

وجوًبا  التاء  حذف  بعد  ألهنا  وحصاة؛  وقطاة  فتاة  نحو:  يف  األمر  وكذلك 
تصبح األلف ثالثة، فيقال: َفَتِوّي وقطِوّي وحصِوّي.
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ـ   مثل: مرتىض  للخفة،  األلف خامسة فصاعًدا وجب حذفها؛ طلًبا   وإن كانت 
ـ  مصطفيـ  حباِرّي  مصطفىـ  ُحبارىـ  مستدعى، نقول يف النسب إليها: مرتِضّ

ـ مستدِعّي.
وإن كانت األلف رابعة، فإن كان احلرف الثاين متحرًكا وجب حذف األلف، 
تنزياًل للحركة منزلة احلرف، فكأن األلف خامسة نحو: مَجََزي وَبَرَدي، فنقول يف 

النسب إليهام: مَجَِزّي وبرِدّي.
الكلمة جاز يف األلف وجهان: احلذف والقلب واًوا، مثل:  ثاين  وإن سكن 
ُحْبىَل وَمْلَهِى َوأْرَطى، فنقول يف النسب إليها: ُحْبـِيّ َوَمْلِهّي َوَأْرطِّي أو ُحْبَلِوّي 

َوَمْلَهِوّي َوَأْرَطِوّي.
يقول ابن مالك:

*** ـــا ـــه ممـــا حـــواُه احـــِذْف وَت ُتْثبَِتـــاوِمثَل ال  َتـــه  َمدَّ أو  تأنيـــٍث 
*** ســـكن ثاٍن  ذا  َتْرَبُع  تكن  َحَســـنوإن  وحْذُفها  واًوا  فقلُبها 
*** الُملحق واألصي ما ُيْعتمىلِشـــْبهَها  قلـــب  ولألْصي  هلـــا 
*** أِزْل َأْربًعـــا  اجلائز  كذاك يا املنقوص خامًسـا ُعِزْلواأللـــَف 
*** اليا رابعـًا أَحقُّ من قلـب.......................واحلذف ىف 

***
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والجدول اآلتي يوضح كيفية النسب إلى المقصور:

ما حدث فيه من تغيريالنسب إليهرتبة األلفاملقصور
َفَتى
َتاَل
فتاة

ى ُبرْشَ

َبَرَدى
بَِياَل

ُحَباَرى
ُمْسَتْشَفى

ثالثة أصلها الياء
ثالثة أصلها الواو

بعد حذف التاء وجوًبا
رابعة والثاين ساكن

رابعة والثاين متحرك
رابعة والثاين متحرك

خامسة
سادسة

َفَتِوّي
َتَلِوّي
َفَتِوّي
ّي ُبرْشِ

ِوّي  أو ُبرْشَ
اِوّي أو ُبرْشَ

َبَرِدّي
بَِيلِّي

ُحَباِرّي
ُمْسَتْشِفّي

تقلب واًوا برصف النظر عن أصلها.

تقلب واًوا برصف النظر عن أصلها.

تقلب واًوا برصف النظر عن أصلها.
حذف األلف، أو قلبها واًوا، أو قلبها 

واًوا وزيادة ألف قبلها.

حذف األلف، ثم إضافة ياء النسب.

حذف األلف، ثم إضافة ياء النسب.

حذف األلف، ثم إضافة ياء النسب.
حذف األلف، ثم إضافة ياء النسب

* * *
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النسب إىل املنقوص

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

يكتب تعريًفا لالسم املنقوص. ـ 1
يوضح كيفية النسب للمنقوص إذا كانت ياؤه خامسة فأكثر. ـ 2
يوضح كيفية النسب للمنقوص إذا كانت ياؤه رابعة. ـ 3
يوضح كيفية النسب للمنقوص إذا كانت ياؤه ثالثة. ـ 4
حدث ـ 5 ما  ويبني  إليها،  النسب  كيفية  ويوضح  منقوصة،  أسامء  يكتب 

فيها من تغيري. 
يبني متى جيب حذف ياء املنقوص عند النسب إليه. ـ 6
يبني متى جيب قلب ياء املنقوص واًوا عند النسب إليه. ـ 7
يبني متى جيوز احلذف والقلب واًوا لياء املنقوص عند النسب إليه. ـ 8
حيرص عىل دراسة النسب إىل املنقوص باهتامم. ـ 9

املنقوص هو اسم معرب آخره ياء الزمة مكسور ماقبلها، وهذه الياء تكون 
ثالثة أو رابعة أو خامسة فأكثر.

 فإن كانت ياء املنقوص خامسة فأكثر وجب حذفها يف النسب، فنقول يف النسب 
إيل املستقص واملهتدي: املستقِصّ واملهتِدّي.

وإن كانت رابعة فالراجح فيها احلذف، وجيوز قلبها واًوا، فنقول يف النسب 
إيل الداِعي واملفتِي: الداِعّي واملفتِّي، أو الداَعِوّي واملْفَتِوّي.
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وإْن كانت ثالثة قلبت واًوا وجوًبا، وفتح ما قبلها، فنقول يف النسب إىل شٍج 

وعٍم: َشَجِوّي وَعَمِوّي.
يقول ابن مالك:

*** ......... وحتٌم قلب ثالث يعن..................................
*** افتـــح وفِعلوأْوِل ذا القلـــب انفتاًحا وَفِعل وُفِعـــل، عينهام 

والجدول اآلتي يوضح كيفية النسب إلى المنقوص

ما حدث فيه من تغيري النسب إليه رتبة يائه املنقوص

تقلب الياء واًوا بعد فتح ما قبلها، 
وقبل ذلك حتذف التاء مما فيه تاء، 

ثم تضاف ياء النسب.

َعَمِوّي ـ َشَجِوّي
ويؤنث بالتاء

ثالثة
عم ـ شج

عمية ـ شجية

جيوز:
1(حذف الياء وإضافة ياء النسب.
2(قلب الياءواًوا بعد فتح ماقبلها 
وحتذف التاءمما هي فيه، ثم  إضافة 

ياء النسب.

قايِضّ ـ داِعّي 
قاَضِوّي ـ داَعِوّي

ويؤنث بالتاء
رابعة

قاض ـ داع
قاضية ـ داعية

حيذف الياء، ثم تضاف ياء النسب 
بعد حذف التاء مما فيه تاء.

معتدّي ـ مستعّي
ويؤنث بالتاء

خامسة
فأكثر

معتد ـ مستعل
معتدية ـ مستعلية

*** 
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النسب إىل املمدود

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

حيدد املقصود باالسم املمدود. ـ 1
 يبني كيفية النسب للممدود إذا كانت ألفه أصلية. 2ـ 
 يبني كيفية النسب للممدود إذا كانت ألفه للتأنيث. 3ـ 

يبني كيفية النسب للممدود إذا كانت ألفه بداًل من أصل أو لإلحلاق. ـ 4
من 5ـ  فيها  حدث  ما  ويبني  إليها،  وينسب  ممدودة،  ألسامء  أمثلة  يكتب   

تغيري، وسببه. 
 ينسب إىل أسامء ممدودة ويبني ما حدث فيها من تغيري وعلته. 6ـ 

يف  وحكمه  زائدة،  ألف  قبلها  مهزة  آخره  معرب  اسم  هو  املمدود:  االسم 
النسب كحكمه يف التثنية.

اء، وابتداء، تقول يف النسب  اء، َوُوضَّ فإن كانت مهزته أصلية بقيت، مثل: َقرَّ
ائِّي َوْابتَِدائِّي. ائِّي َوُوضَّ إليها: َقرَّ

  وإن كانت للتأنيث قلبت واًوا، مثل: صحراء وبيضاء تقول يف النسب إليهام: ••
 صحراوّي وبيضاوّي.

  وإن كانت بداًل من أصل أو لإلحلاق جاز الوجهان مثل: كساء وعلباء)1) تقول ••
يف النسب إليهام: كَِسائِّى وِعْلَبائِّى أو كَِساِوّى وِعْلَباِوّى.

)1) قصبة رقبة البعري
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القاعدة:

للممدود عند النسب ثالث حاالت:
اء وابتداء وإنشاء.ـ 1 سالمة اهلمزة إن كانت أصلية، نحو: َقرَّ
قلبها واًوا إْن كانت للتأنيث، نحو: صحراء وحسناء وخرضاء.ـ 2
أو زائدة لإلحلاق، نحو: صفاء ـ 3 بداًل من أصل  الوجهني إن كانت  جواز 

وبناء وعلباء.
يقول ابن مالك:

*** النســـْب يناُل يف  انتســـْبومهُز ذي مدٍّ  له  تثنيٍة  يف  مـــاكاَن 

* * *
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النسب إىل الثالثي املكسور العني

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

 يوضح كيفية النسب إىل الثالثي مكسور العني. 1ـ 
 يوضح كيفية النسب إىل ما آخره ياًء مشددة. 2ـ 
 يوضح كيفية النسب إىل ما آخره ياء مشددة مسبوقة بحرف واحد. 3ـ 
 يوضح كيفية النسب إىل ما آخره ياء مشددة مسبوقة بحرفني. 4ـ 

يوضح كيفية النسب إىل ما يف وسطه ياء مشددة. ـ 5
 ينسب السم ثالثي مكسور العني، ويبني ما حدث فيه من تغيري. 6ـ 
 ينسب السم خمتوم بياء مشددة، ويبني ما حدث فيه من تغيري. 7ـ 

هيتم بدراسة النسب، وحيرص عليه.  ـ 8

إذا نسبنا إىل اسم ثالثي مكسور العني مثل: إِبِل و َنِمر وُدئِل، وجب فتح عينه 
كراهة توايل كرستني مع ياء النسب، فنقول يف النسب إىل ما سبق: إَِبِيّ وَنَمِرّي 

. وُدَؤيِلّ
يقول ابن مالك:

*** افتـــح وفِِعْلوَأْوِل ذا القلـِب انفتاًحـا وَفِعـْل وُفِعـــٌل، عينَُهام 
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النسب إىل املختوم بياء مشددة
األمثلة:

أ ـ َغّي ـ َحّي ـ َطّي.
ب ـ َنبِّي ـ َعلِّي ـ َغنِّي ـ ُأَمّية.

ج ـ ُكْريِسّ ـ ُكويِفّ ـ َمْرِمّي ـ َمْقِضّ ـ َشافِِعّي.
الشرح:

إذا أردنا النسب إىل ما آخره ياء مشددة فال بد من حدوث تغيري؛ فراًرا من 
توايل أربع ياءات وكرسة، وهذا التغيري خيتلف تبًعا ملوضع الياء.

فإن كانت الياء مسبوقة بحرف واحد كام يف أمثلة املجموعة )أ( مل حيذف  •
إْن  الواو  إىل  الياء األوىل، وردها  اإلدغام، وفتح  يشء، ولكن جيب فك 
كان أصلها الواو، وإالَّ بقيت، أما الياء الثانية فيجب قلبها واًوا، فنقول 

يف النسب إيل: َغّي وَحّي وَطّي: غَوِوّي َوَحَيِوّي َوَطَوِوّي.
وجب  • )ب(  املجموعة  أمثلة  يف  كام  بحرفني  مسبوقة  الياء  كانت  وإن 

إن  ـ  قبلها  ما  فتح  بعد  واًوا  الثانية  وقلب  لسكوهنا  األوىل؛  الياء  حذف 
َنَبِوّي  َوُأَميَّة:  َوَغنِّي  َوَعلِّي  َنبِّي  إيل:  النسب  يف  فنقول  ـ  مفتوًحا  يكن  مل 

وَعَلِوّي وَغنَِوّي وُأَمِوّي.
وإن كانت الياء مسبوقة بثالثة أحرف فأكثر كام يف أمثلة املجموعة )ج(  •

وجب حذف الياء املشددة، سواء أكانت الياءان زائدتني، نحو: ُكْريِسّ 
َوُكويّف َوَشافِِعّي، أم كانت إحدامها أصلية واألخرى زائدة، نحو: مرمي 
َوَمْرِمّي  النسب إيل ما سبق: كريّس وكويف وشافِعّي  فنقول يف  ومقض، 

، فيتحد لفظ املنسوب واملنسوب إليه، ولكن خيتلف التقدير. َوَمْقِضّ
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وبعض العرب ال حيذف الياءين إْن كانت إحدامها أصلية، بل حيذف األوىل 

: َمْرَمِوّي َوَمْقَضِوّي. ويقلب الثانية واًوا، فيقول يف: َمْرِمّي َوَمْقِضّ
وفى النسب إلى ما آخره ياء مشددة يقول ابن مالك:

*** َمْرِميُّوقيـــل يف املرمـــيِّ َمرَمـــِويُّ اســـتعامهلم  يف  واخترَي 
*** َيِجب ثانيه  فْتـــُح  َحيٍّ  ُقلِْبونحُو  عنه  يُكْن  إْن  واًوا  وارُدْدُه 

النسب إىل ما يف وسطه ياء مشددة

إذا أردنا النسب إىل اسم قبل آخره ياء مشددة مكسورة، نحو: طيِّب َوَطـيِّئ 
ياءين  اجتامع  من  فراًرا  املكسورة؛  الثانية  الياء  حذف  وجب  وُغَزيِّل،  وميِّت 
الياء األوىل، فنقول يف  بينهام حرف مكسور مع كرس  الكلمة  مشددتني يف آخر 

. النسب إىل ما سبق: َطْيبِّي وَطْيئِّي وَمْيتِّي وُغَزْيِيّ
وشذ قول بعض العرب يف النسب إىل َطيِّئ: طائِّي.

يقول ابن مالك:
*** وَشـــذَّ طائِيٌّ مقـــواًل باأللف وثالـث من نحـو طّيـب ُحِذْف

***
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النسب إىل ما حذف أحد أصوله

 
أهداف الدرس:

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 
يوضح كيفية النسب إىل االسم املحذوف الفاء.ـ 1
يوضح كيفية النسب إىل االسم املحذوف العني. ـ 2
يوضح كيفية النسب إىل االسم املحذوف الالم. ـ 3
يوضح كيفية النسب إىل الثنائي وضًعا. ـ 4
ينسب لكلامت حذف أحد أصوهلا، ويبني ما حدث فيها من تغيري. ـ 5
ينسب لكلامت ثنائية الوضع، ويبني ما حدث فيها من تغيري.ـ 6

إذا نسبنا إىل اسم حذف منه أحد حروفه األصلية، فيمكن أن يكون املحذوف 
الفاء أو العني أو الالم.

فإن كان املحذوف الفاء، مل يرد املحذوف إذا كانت الالم  حرًفا صحيًحا،  •
مثل: عدة وزنة وثقة نقول يف النسب إليها: ِعِدّي وِزيِنّ وثِِقّي، وإن كانت 
الالم  حرف علة وجب رد املحذوف، نحو: شية ودية نقول فيهام: وَشِوّي 

ووَدِوّي.
موطن  • يف  ليست  ألهنا  النسب؛  عند  ترد  ال  العني  املحذوف  كان  وإن 

التغيري، فنقول يف النسب إىل: َسْه وُمْذ: سِهّي ومِذّي.
وإن كان املحذوف الالم فإما أن تكون العني معتلة مثل: شاة، أو تكون  •

العني صحيحة مثل: أب وأخ.
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النسب يف  فنقول  مطلًقا،  املحذوفة  الالم  رد  وجب  معتلة  العني  كانت   فإن 

إىل شاة: شاِهّي.
التثنية  وإن كانت العني صحيحة وجب رد الالم املحذوفة إن كانت ترد يف 

أو اجلمع فنقول يف النسب إىل أب وأخ: َأَبِوّي َوَأَخِوّي.
النسب رد  التثنية أو اجلمع، مثل: يد ودم، جاز عند  وإن كانت ال ترد عند 

الالم وعدم الرد، فنقول فيهام: َيِدّي أو َيَدِوّي َوَدِمّي أو َدَمِوّي.
وفيما سبق يقول ابن مالك:

*** ِم ما منـه ُحِذْف ُألِْفواْجـرْب برد الـالَّ ه  َيـــُك ردُّ إْن مل   جـــواًزا 
*** التثنيْه َتْوفَِيْه يف مجعي التصحيح أو يف  هبـــذى  مبـــوٍر   وحق 
*** بنًتا وبابـــن  أخًتـــا   أحلق ويونس أبـــى حذف التا وبـــأخ 
*** َعِدم الفا  ما  كشـــيٍة  يكن  ُه وَفْتـــُح َعْينِـــِه التِزْم وإن   َفَجـــرْبُ

النسب إىل الثنائي وضًعا

إذا نسب إىل الثنائي وضًعا فإما أن جيعل علاًم للفظه أو علاًم لغري لفظه، فإن 
أم  صحيًحا  حرفًا  ثانيه  أكان  سواء  ثانيه،  تضعيف  من  بد  فال  للفظه  علاًم  كان 
ّي ـ  ّ ـ َلوِّ ّي ـ َهيِّ حرف علة مثل: كم ـ هل ـ لو ـ كى نقول يف النسب إليها: كمِّ

كَيِوّي.
وإن جعل علاًم عىل غري لفظه، كام إذا سميت إنساًنا بكم أو ال، فإن كان  •

كان حرًفا  وإْن  إىل ال: الئّي،  النسب  تقول يف  ُضعَِّف،  علة  ثانيه حرف 
صحيًحا مل يضعف، تقول يف النسب إىل كم: َكِمّى.

يقول ابن مالك:
*** ثنائي مـــن  الثاين  ثانيـــِه ذو لـــني كال والئـــّي وضاعـــف 
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النسب إىل ما كان على وزن )َفِعَيلة( صحيح الالم

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

يوضح كيفية النسب إىل ما كان عىل وزن ُفَعيلة صحيح الالم. ـ 1
يوضح كيفية النسب إىل ما كان عىل وزن َفِعيلة صحيح الالم. ـ 2
يوضح كيفية النسب إىل ما كان عىل وزن َفِعيلة أو ُفَعيلة معتل الالم. ـ 3
ينسب إىل كلامت عىل وزن َفِعيلة أو ُفَعيلة صحيحة الالم. ـ 4
ينسب إىل كلامت عىل وزن َفِعيلة أو ُفَعيلة معتلة الالم. ـ 5
يستخرج كلامت عىل وزن َفِعيلة أو ُفَعيلة صحيحة الالم يف األمثلة. ـ 6
يستخرج كلامت عىل وزن َفِعيلة أو ُفَعيلة معتلة الالم يف األمثلة. ـ 7
 يكتب أمثلة لكلامت عىل وزن َفِعيلة أو ُفَعيلة صحيحة أو معتلة الالم، ويبني ـ 8

ما حدث فيها من تغيري. 
يقبل عىل دراسة النسب بشغف.  ـ 9

إذا نسبنا إىل ما كان عىل وزن )َفِعيلة( وعينه صحيحة وغري مضعفة، حذفنا ياء 
فعيلة، وفتحنا ما قبلها وحذفنا تاء التأنيث، فنقول يف النسب إىل: حنيفة وعقيدة 

وصحيفة: َحنَِفّي وَعَقِدّي وَصَحِفّي، وشذ إبقاء الياء كام يف قول الشاعر:
*** ولكــن ســليقّي أقــوُل فأعــرُبولســت بنحــوّي َيُلــوُك لســانه

أو مضعفة، نحو: طويلة وشديدة، فال جيوز حذف  العني معتلة  فإن كانت 
الياء، وحتذف تاء التأنيث فقط، فنقول يف النسب إليهام: طويِّي وشديِدّي.
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النسب إىل ما كان على وزن )ُفَعْيَلة( صحيح الالم
الياء  حذف  وجب  وُمَزْينَة،  ُجَهْينَة  نحو:  )ُفَعْيَلة(  وزن  إىل  النسب  أردنا  إذا 

. وتاء التأنيث، برشط عدم التضعيف، فنقول يف النسب إليهام: ُجهني وُمَزيِنّ
فإن كانت العني مضعفة، نحو: ُهَرْيَرة وُقَلْيَلة، مل حتذف الياء فنقول يف النسب 

. إليهام: ُهَرْيِرّي وُقَلْيِيّ
وجاء شذوذا يف النسب إىل ُرَدْينَة: ُرَدْيني يف قول الشاعر:

*** َدْينِّى باكًياتذكرت من يبكـــي عّي فلم أجد سوى السيف والرمح الرُّ

النسب إىل وزن )َفِعيلة أو ُفَعْيَلة( معتل الالم

إذا نسبنا إىل وزن َفِعيَلة أو ُفَعْيَلة معتل الالم حذفنا تاء التأنيث والياء األوىل 
َهنِيََّة  إىل:  النسب  يف  فنقول  قبلها،  ما  وُفتِح  واًوا  الثانية  الياء  وقلبت  الساكنة، 

ة وُعَبّية وُخَبيَّة: )َهنَوي وَطَوِوّى وُعَبِوّى وُخَبِوّى( وَطويَّ

النسب إىل ما كان على وزن َفِعيل أو ُفَعْيل

فإن  معتلها،  وإما  الالم  إما صحيح  فهو  ُفَعْيل(  أو  )َفِعيل  إىل وزن  نسبنا  إذا 
كان صحيح الالم، نحو: َثِقيف وَكِريم وُعَقْيل وُعَطْيل، مل حيذف منهام يشء، بل 
ينسب إليهام عىل لفظهام، فنقول يف النسب إىل ما سبق: َثِقيِفي وَكِريِمّي وُعَقْيّي 

وُعَطْيي.
ثم  لسكوهنا،  األوىل  الياء  حتذف   ، وُقَصّ َغنِّي  نحو:  الالم،  معتل  كان  وإن 
النسب  فنقول يف  ـ  مفتوحـًا  يكن  مل  إن  ـ  قبلها  ما  فتح  بعد  واًوا،  الثانية  تقلب 

إليهام: َغنَِوّي وُقَصِوّي.
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وإىل مجيع ما سبق أشار ابن مالك بقوله:

*** التزم َفعيَلـــَة  يف  وُفَعـــّي يف ُفَعْيَلـــة ُحتِْم وَفعّي 
***  من املثالني بـــام التا أوليا وأحلقوا ُمَعـــلَّ الٍم عريا
*** كالطويلهْ كان  ما  كاجلليلهْ ومتموا  كان  ما   وهكذا 

***
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النسب إىل األعالم املركبة

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

يميز بني األسامء املركبة يف اللغة العربية. ـ 1
يوضح كيفية النسب إىل االسم املركب. ـ 2
ينسب إىل أسامء مركبة، ويبني ما حدث فيها من تغيري، وعلته. ـ 3
يستخرج االسم املركب يف الفقرة، ويوضح كيفية النسب إليه. ـ 4
يستشعر أمهية دراسة النسب إىل األعالم املركبة. ـ 5

إذا أريد النسب إىل املركب بأنواعه الثالثة )اإلضايف واإلسنادي واملزجي(، 
وبعلبك،  ا،  رشًّ وتأبط  احلق،  جاد  إىل:  النسب  يف  فنقول  الصدر.  إىل  نسب 
ّي  وحرضموت، وشمس الدين، وقمر الدولة،: )جاِدّي وتأبطِّي وبْعِيّ وحرْضِ

وشمِسّ وقمِرّي(
 ويستثنى من املركب اإلضايف ما يّطرد فيه اللبس لو نسب إىل صدره، وذلك  •

التي يتحد فيها لفظ املضاف كام يف الكنى، وهى: ما صدرت  يف  األسامء 
بأب أو أم ، وكذلك األسامء املصدرة بابن مما صار علاًم بالغلبة مثل: أبى 
. بكر، أم سلمة، ابن عباس، فنقول يف النسب إليها: بكِرّي وسلمي وعبايِسّ

)بعلبكي( يف  • مثل:  لفظه  إذا خف  املركب من غري حذف  إىل  ينسب  وقد 
النسب إىل بعلبك.
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ويف النسب إىل املركب بأنواعه يقول ابن مالك:

*** متاموانسـب لصدر مجلـة وصدر ما ولثـــاٍن  مزًجـــا  ـــَب  ُركِّ
*** أو مـا له التعريف بالثانى وجبإضاَفـــًة مبـــدوءًة بابن أو اب
*** األشهلفيــام ســوى هــذا انُســَبْن لألول كعبد  لبسٌ  خُيَْف  مل  ما 

* * *
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النسب إىل املثنى ومجع املذكر السامل

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن: 

 يوضح كيفية النسب إىل االسم املثني. 1ـ 
 يوضح كيفية النسب إىل مجع املذكر السامل. 2ـ 

يوضح كيفية النسب إىل مجع املؤنث السامل. ـ 3
يميز بني املفرد عىل صورة املثنى واملثنى احلقيقي عند النسب إليه. ـ 4
ينسب إىل مثنى أو مجع مذكر سامل أو مجع مؤنث سامل، ويبني ما حدث ـ 5

فيه من تغيري، ويبني علته. 
يميز بني مجع املذكر احلقيقي واملفرد عىل صورة مجع املذكر عند النسب ـ 6

إليه، ويبني ما حدث فيه من تغيري. 
يستشعر أمهية النسب إىل املثنى ومجعي املذكر واملؤنث الساملني. ـ 7

إذا نسب إىل املثنى أو مجع املذكر السامل وجب عند النسب الرجوع إىل املفرد والنسب 
وجعال  هبام  سمي  فإن  ُمْسلِمّي  ومسلمون:  مسلامن  إىل  النسب  يف  فنقول  إليه، 
علمني، فال خيلو األمر، إما أن يعربا باحلروف وإما أن يعربا باحلركات الظاهرة 
فنقول اجلمع،  أو  التثنية  عالمة  حذف  وجب  باحلروف  أعربا  فإن  النون،   عىل 
، وال ترد إىل املفرد؛  يف النسب إىل مسلامن ومسلمون وأَرضون: ُمْسلِِمّي وَأَريِضّ

ألهنا أعالم، فال واحد هلا.
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إليهام  نسبت  املفردات  تعرب  كام  النون  عىل  الظاهرة  باحلركات  أعربا  وإن 
النسب إىل مسلامن ومسلمون ومحدان  عىل لفظهام دون حذف يشء، فتقول يف 

. وزيدون: مسلاميِنّ ومسلمويِنّ ومحدايِنّ وزيدويِنّ
والجدول اآلتي يوضح تفصيل ما سبق:

ما حدث فيهالنسب إليهنوعهاالسم
حممدان
طائفتان

مثنى حقيقي
مثنى حقيقي

حممِدّي
طائِِفّي

نسب إىل مفرده
نسب إىل مفرده

بدران
حسنني
حممدين

مفرد عىل صورة املثنى عند 
من يعربه إعراب املثنى

َبْدِرّي
َحَسنِّي
حممِدّي

املثنى  مثل  مفرده  إىل  نسب 
إىل  حيتاج  لكنه  احلقيقي، 
النسب  بني  لتفرق  قرينة؛ 
إىل املفرد والنسب إىل املثنى 

احلقيقي
بدران

حسنني
حممدين

مفرد عىل صورة املثنى عند 
من يعربه باحلركات

َبْدَرايِنّ
َحَسنِينِّي
ِدينِّي حُمَمَّ

نسب إليه عىل لفظه
نسب إليه عىل لفظه
نسب إليه عىل لفظه

حممدون
قارئون

ِدّيمجع مذكر حقيقى حُمَمَّ
َقاِرئِّى

نسب إىل املفرد
نسب إىل املفرد

مَحُْدون
عابدين

مفرد عىل صورة مجع املذكر 
عند من يعربه إعرابه

مَحِْدّي
عابدّي

اجلمع  مثل  املفرد  إىل  نسب 
قرينة؛  إىل  وحيتاج  احلقيقي، 

لتفرق بينهام.
مَحُْدون
عابدين

مفرد عىل صورة مجع املذكر 
عند من يعربه باحلركات

مَحْدويِنّ
َعابدينِّى

نسب إليه عىل لفظه.

نسب إليه عىل لفظه.
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النسب إىل مجع املؤنث

إىل  النسب  يف  فتقول  مفرده،  إىل  نسبت  املؤنث  مجع  إىل  النسب  أردت  إذا 
صاحلات وجنات: صاحِلّي وجنِّّي.

فإن سمى به وجعل علاًم وجب حذف األلف والتاء مًعا، فتقول يف النسب إىل 
أذرعات وسعادات: أذرِعّى وسعاِدّى.

يقول ابن مالك:
*** ـــع والواحــد اذكــر ناســًبا للجمــع ـــًدا بالوض ـــابه واح  إْن مل يش

* * *
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النسب بغري ياء النسب

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أْن:

حيدد ما يغني عن الياء املشددة املفيدة للنسب. ـ 1
يوضح كيفية إعراب املنسوب. ـ 2
حيدد األوزان التي يكون فيها املنسوب  بغري الياء املشددة. ـ 3
ينسب إىل كلامت بغري ياء النسب.ـ 4
يوضح متى جير املنسوب ما بعده باإلضافة. ـ 5
يوضح متى ينصب املنسوب ما بعده عىل التمييز.ـ 6
يوضح متى يرفع املنسوب ما بعده عىل أنه فاعل. ـ 7
يستشعر أمهية دراسة النسب. ـ  8
هيتم بدراسة النسب بشغف. ـ 9

)َفّعال(  عىل  املنسوب  بصوغ  للنسب  املفيدة  املشددة  الياء  عن  يستغنى  قد 
اف وَنقَّاش، ومحل عليه  ار ورَصَّ وذلك غالب يف احلرف، مثل: َنّجار وَعّطار وَجزَّ

بعض العلامء قوله تعاىل: نث جح مح جخ حخ مث )1).
أو )فاعل( بمعنى صاحب كذا مثل: تامر والبن وطاعم وكاٍس.

)1) سورة فصلت. اآلية: 46.
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قال الشاعر:

*** أنـ ـــك البن بالصيف تامروغررتنـــى وزعمت 
وقول اآلخر:

*** لبغيتها  ترحـــل  ال  املكارم  واقعد فإنك أنت الطاعم الكايسدع 
أو عىل )َفِعل( مثل: َطِعم وَلبِن ولبس، أي: صاحب طعام ولبن ولباس، ومنه ما 

أنشده سيبويه:
*** هَنٌِر بَِلْيـــِيٍّ ولكنِّـــّي  ــرلســـت  ــن ابتك ــل ولك ــج اللي ال أْدل

يقول ابن مالك:
*** ـــال َفِعل َفُقبِلومـــع فاعـــل وَفعَّ اليا  أغنى عن  نســـب  يف 
*** مقررا أســـلفته  مـــا  اقترصاوغـــري  منـــه  ينقل  الذي  عىل 

إعراب املنسوب

االسم املنسوب يعرب حسب موقعه يف اجلملة أو حسب اختالف العوامل 
الداخلة عليه، وجَيُّر االسم املنسوُب ما بعده باإلضافة مثل: حممد عربىُّ األصِل، 
فاعل  نائب  أنه  يرفع عىل  أو  التمييز، مثل: حممد مرِصّي أصاًل،  ينصبه عىل  أو 

مثل: عيٌّ عريّب أصُلُه.

* * *



121

أسئلة وتطبيقات على النسب
أواًل: األسئلة

ما النسب لغة واصطالًحا؟ : 1س
ما املنسوب؟ وما املنسوب إليه؟ وما الغرض من النسب؟: 2س
ما التغيريات العامة يف النسب؟: 3س
ماذا تفعل عند النسب إىل ما آخره تاء التأنيث؟ وضح ومثل.: 4س
بني طريقة النسب إىل املنتهى بياء مشددة مسبوقة بحرف أو بحرفني : 5س

أو بثالثة أحرف. مع التمثيل.
كيف تنسب إىل املقصور؟ واملمدود؟ وضح إجابتك باألمثلة.: 6س
وضح كيفية النسب إىل الثالثي ساكن الوسط، مع التمثيل.: 7س
كيف تنسب إىل ما وضع عىل حرفني؟: 8س
قلبها : 9س جيب  ومتى  إليه؟  النسب  عند  املنقوص  ياء  حذف  جيب  متى 

واًوا؟ ومتى جيوز احلذف والقلب؟ مثل ملا تذكر.
إذا كان االسم عىل وزن )َفِعيَلة أو ُفَعْيَلة( فكيف تنسب إليه؟: 10س
هل ينسب إىل املثنى واملجموع؟ وكيف يكون ذلك؟ وضح باألمثلة.: 11س
ما أنواع املركب؟ وكيف تنسب إليها؟ مثل.: 12س
ما الذي يغني عن ياء النسب يف حتقيق الغرض من النسب؟ مثل.: 13س



122

ثانًيا: التطبيقات

التطبيق األول

انسب إلى األسماء اآلتية، وبين ما حدث فيها من تغيير:
)ظريفة ـ رشيفة ـ ظريف ـ رشيف ـ جليلة ـ قريظة ـ هني ـ لني ـ قنا ـ بنها ـ 

َلبِق ـ علم الدين ـ أبو حنيفة(.
التغيرياتاملنسوباالسم
ظريفة

رشيفة
جليلة

هني

لني
قنا
بنها

لبِق
علم الدين
أبو حنيفة

ظَريِفّ

يِفّ رَشَ

جلِيِيّ

َهْينِّي

َلْينِّي
قنِوّي

َبنِْهّي أو 
بنهوي

أو َبنْهاوي
َلَبِقّي

َعَلِمّي
َحنَِفّي

حذفت تاء التأنيث، ثم حذفت ياء فعيلة؛ ألهنا استكملت 
فتحت  ثم  التضعيف،  وعدم  العني  بصحة  احلذف  رشطى 

الراء؛ ألهنا صارت ثالثية مكسورة الوسط.
ما قيل يف ظريفة يقال يف رشيفة.

حذفت تاء التأنيث ومل حتذف ياء فعيلة؛ لفقد أحد رشطى 
احلذف وهو عدم التضعيف؛ ألن الكلمة مضعفة.

يف  إحدامها  املدغمة  الياءين  من  املكسورة  الياء  حذفنا 
األخرى قبل اآلخر الصحيح.

. نفس ما قيل يف َهنيِّ
قلب األلف الثالثة واًوا؛ ألنه مقصور.

مقصور ألفه رابعة فيجوز فيها احلذف، أو القلب واًوا، أو 
زيادة ألف قبل الواو.

جيب فتح ثانيه؛ ألنه ثالثي مكسور العني.
مركب إضايف ينسب إىل الصدر، وحيذف العجز.

عىل  والعجز  عجزه،  إىل  ينسب  بأب  صدر  إضايف  مركب 
وزن فعيلة، فتحذف التاء والياء وتفتح العني.



123

التطبيق الثاني

انسب إلى الكلمات اآلتية:
)َسيد ـ أميمة ـ ُعَجيِل ـ متيم ـ َثِرّى ـ ُمنتِهىِّ ـ ُعَيْينة ـ ُجوَيْرة ـ يّل ـ أَُمية ـ َعَبق 

ـ وِعل ـ إبِِل(.
املنسوب 

إليه
السبباملنسوب

َسيِّد 

أميَمة 
ُعَجيِّل 

مَتيم 
َثرى

ُمنتِهّى 
ُعَيْينة 

ُجوَيْرة 
ىّل 

أَمية 

َعبق 

َسْيِدّي

أَمْيمّي
ُعَجْيّي

َتِميمّي
َثَرِوّي

ُمنَْتِهّي
ُعَيينّْي

ُجَوِرّي
َلَوِوّي

أَمِوّي

َعَبِقّي

الياء املشددة وقعت مكسورة قبل احلرف األخري، فحذفت الياء 
الثانية عند النسب.

ُضعفت العني يف  ُفعيلة، فبقيت الياء عند النسب.
الياء املشددة وقعت مكسورة قبل احلرف األخري، فحذفت الياء 

الثانية املكسورة عند النسب.
عىل وزن فعيل والمه صحيحة، فبقى عىل حاله عند النسب.

مشددة  بباء  خمتوم  ألنه  واًوا؛  الثانية  وقلبت  األوىل  الياء  ُحذفت 
مسبوقة بحرفني.

حتذف الياء املشددة؛ ألهنا وقعت بعد ثالثة، ويؤتى بياء النسب.
حتذف ياء ُفعيلة عند النسب إذا مل تكن مضعفة العني.
حتذف ياء ُفعيلة عند النسب إذا مل تكن مضعفة العني.

وقعت الياء املشددة بعد حرف واحد، فردت األوىل إىل أصلها، 
وقلبت الثانية واًوا.

حذفت تاء التأنيث، َوُفكَّ اإلدغام، وحذفت الياء األوىل، وقلبت 
بياء مشددة  التاء خمتومة  بعد حذف  واًوا؛ ألهنا أصبحت  الثانية 

قبلها حرفان.
النسب ختفيًفا ولو كانت  العني تفتح عينه عند  الثالثي املكسور 

فاؤه مفتوحة.
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املنسوب 
إليه

السبباملنسوب

ُوِعل 

إبِل

ُوَعىِلّ

إَبـىِلّ

النسب ختفيًفا ولو كانت  العني تفتح عينه عند  الثالثي املكسور 
فاؤه مضمومة.

النسب ختفيًفا ولو كانت  العني تفتح عينه عند  الثالثي املكسور 
فاؤه مكسورة.

التطبيق الثالث

انسب إلى الكلمات اآلتية، واذكر السبب:
)ملهى ـ مصطفى ـ غّي ـ رام اهلل ـ أخ(.

األسباباملنسوبالكلمة
ملهى

مصطفى
غّي

رام اهلل
أخ

َمْلِهّي أو َمْلَهِوّي

ُمْصَطِفّي
َغَوِوّي

َراِمّي
َأَخِوّي

عن  منقلبة  ألهنا  واًوا؛  قلبت  أو  األلف  حذفت 
أصل وهو الواو.

حذفت األلف اخلامسة للثقل.
إىل  وردت  بالفتح،  الياء  وحركت  اإلدغام،  فك 
ثم  ياء،  القلب  سبب  لزوال  الواو؛  وهو  أصلها 

قلبت الياء األخرية ألًفا، وقلبت األلف واًوا.
مركب إسنادي نسب إىل الصدر، وحذف العجز.

ردت الالم وجوًبا؛ لردها يف التثنية.

* * *
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