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 .َعصـــــا، ـــىُضحـمثَل:     ،هو اسٌم معرٌب آخُره ألٌف الزمةٌ مفتوٌح ما قبلها: المقصورَ االسَم  •

 

 

 عنَد جمعه جمع مؤنث سالم سالًما ُمذّكر   جمعَ  جمِعه عندَ  تَثْنِيتِه  عندَ 

ُّأصِلهاُُّّإلىُُّّ-ثالثة ُُّّكان ت ُُُّّّإذا-ُِّلفُهأ ُُّّتُرد ُّ
ُّ(ُّانُّي ُُّهد-ىُهد)
ُّ(ُّانُِّوُّع ص ُّ-اع ص)

ُّ
ُّ
ث ر ُُُّّّرابِع ة ُُّّأ ِلفُهُُّّكان ت ُُّّإذاُّأّما ُُّّف إنَّهاُّف أ ك 

ُُُّّّياء ُُُّّّتُق ل بُُّ
ر ُّ) ع ي انُُُِّّّ-ىع ُّم  ر  ُّ(ُّم 
ف ُّ) ت ش  ف ُّ–ُُّّىُُّمس  ت ش  ُّ(ُّانُِّيــ ُُّمس 

 ،ُُّّألفُهتحذُفُّ

اُُّّ ُّاألخيِرُّمفتوح  ُّويبقىُّالحرُفُّقبل 
ُّ

ُّمثل:ُُّّ
ط ف ُّ ط ُّى)ُمص  ط ُّف ُّ:ُُّمص  ،ُُّمص  ن  (.ُّف ُّو  ُّي ن 

ُّثالثة ُّ-ُِّلفُهتُرد ُّأ ُّ ُّإلىُّأصِلهاُُُُّّّّ-إذاُّكان ت 
ُُّهديات(ُّ-ى)ُهد
ُّات(ُّوع صُُّّ-ا)ع ص

ُّ
ُّ

ُّأ ِلفُهُُّّأّماُّإذاُّكان ت ُّ ث ر  ف إنَّهاُُّّرابِع ة ُّف أ ك 
ُُّّ ُّتُق ل ُبُّياء 

ُّات(ُّيُكبرُُّّ-ىُّ)ُكبر

 
 
 



 

 . القاِضي، الّساِعيمثَل:     هو اسٌم معرٌب آخُره ياٌء الزمةٌ مكسوٌر ما قبلها،: المنقوصَ االسَم  •

 
 

 عنَد جمعه جمع مؤنث سالم سالًما ُمذّكر   جمعَ  جمِعه عندَ  تَثْنِيتِه  عندَ 

ُُُّّّ،ياؤهُّتبقى
ُّ(ُّانُِّيالّراعُِّ-يُّالّراِعـ)

ُّ
ُّ

ُُُّّّذوفة ُّمحُُّّكانتُُّّإذاُّوترد ُّ
ّل ُّ) لُُِّّّ–ُُُّّمص  ُّ(ُّانُِّي ُُّمص 

 :الّرفعالةُُّّحُّفيُّ

اُّقبلُُّّياؤهتُحذ ُفُّ ُُُّّّالواوُّ،ُّويُضم ُّم 
ُّون(ُّدُُّي:ُّالمنا)المنادُِّ

ُّ
 

ُُّّفيُّ  :والجرُُّّّالنّصبحالتي 

ُّالياءُُُُّّّّيكسرُّماُّقبل
(ُّقُِّ)المتّقي:ُّالمتُّّ ُّين 

ُُُّّّالياءُّتبقىُُّّ
ُّات(ُّيقاضُُّّ-ةُّي)قاض

 
 
 



 

 .سماء، صحراءمثَل:      هو اسٌم معرٌب آخُره همزةٌ قبلها ألٌف زائدةٌ،: مدودَ الماالسَم  •

 
 

 عنَد جمعه جمع مؤنث سالم سالًما ُمذّكر   جمعَ  جمِعه عندَ  تَثْنِيتِه  عندَ 

 ُُّّأصليّة ُُّّكانت ُُّّاإذُُّّهمزتُهُّتبق ى

 (ُّأُّقرُّالجذرُّمنُُّّانُّءق ّراُُّّ-ءُّق ّرا)

 

 ُُّّللتّأنيثُُُِّّّكانت ُُّّإذاُُّّواواُُّّتُقل بُُّ

 (ُّانوشقرا-ُّاءُّشقر)

 

ُُّّجاز ُُّّياءُّأوُُّّواوُُّّعنُُّّمنقلبة ُُّّكان ت ُُّّإذا
اُُّّتُقلبُُُّّأوُّالممدودُُُِّّّهمزةُُُّّتبق ىُّأن ُّ  ُُّّواو 

 (ُّانُّوعدّاُّأوُُّّانُّءعدّاُّ-ءُّعدّا)

ُّ(.ُّانوبنّاُّأوُُّّانءُّبنّا-ءُّبنّا)

ُّأصليّة ُُُّّّهمزتُهتبق ىُّ  إذاُّكانت 

 ون(ُّؤق ّراُّ-ءُّ)ق ّرا

 

ُّمنقلبة ُّعن ُُّّجُّياءُّأوُّواوُُُّّّإذاُّكان ت  از 
ُّتبق ىُّ ـُبُُّّـدوِدُّأوُّتُقلُـّالممُُّّمزةُُّهـأن 

ا  ُُّّواو 

 ون(ُّوونُّأوُّعدّاؤعدّا-ءُّ)عدّا

 ون(.ُّوونُّأوُّبنّاُّؤبنّا-ءُّ)بنّا

ُّ

ُّأصليّة ُُّّ ُّتبق ىُّهمزتُهُّإذاُّكانت 
ُّ(ُّأاتُّمنُّالجذرُّبدُّءُّابتداُّ-ءُّ)ابتدا

ُّ
ُّللتّأنيِثُُُّّّواواُّوتُقل ُبُّ ُّإذاُّكانت 

ُّات(ُّوصحرا-اءُّ)صحر
ُّ

ُّمنقلبة ُّعن ُُّّياءُّأوُُّّواوُُُّّّوإذاُّكان ت  جاز 
ُّتبق ىُّهمزةُُّالممدوِدُّأوُّتُقلُبُّ اُّأن  ُُُّّّواو 

ُّات(.ُّواتُّأوُّعدّاءعدّاُّ-ةُّء)عدّا

 


