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االسم المقصور
 ً تثنيته وجمعه جمعاً سالما

عائشة الكندية. أ
الصف العاشر

alm
an
ah
j.c
om
/om

almanahj.com/om



ممواضع األلف في الكال

آخر الكلمةأول الكلمة وسط الكلمة
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األلف في آخر االسماء

االسم الممدوداالسم المنقوص االسم المقصور

الفتى الصحراءالقاضي alm
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:جنستنت

:األمثلة
الحرف الذي ختمت بهموقعها االعرابينوعهاالكلمة التي تحتها خطاألمثلة

اسم مصطفَىطالب مهذبمصطفى
(مقصور)

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
.المقدرة للتعذر منع من ظهورها الثقل

ألف
الزمة مفتوح ماقبلها

اسم عالفي الصباحُعالجاءت 
(مقصور)

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
المقدرة للتعذر منع من ظهورها الثقل

ألف
الزمة مفتوح ماقبلها

تعطف الفتاة على أختها 
اسم الصغَرىالصغرى

(مقصور)
نعت مجرور وعالمة جره الكسرة 

المقدرة للتعذر منع من ظهورها الثقل
ألف

الزمة مفتوح ماقبلها

اسم المقَهىالمقهىرأيت صديقي في 
(مقصور)

اسم مجرور بعد في وعالمة جره 
ا الكسرة المقدرة للتعذر منع من ظهوره

الثقل

ألف
الزمة مفتوح ماقبلها

.آخره ألف الزمة مفتوح ماقبلهاوهو اسم معرب

alm.يطلق على هذه الكلمات باالسم المقصور
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:األمثلة
المقهىرأيت صديقي في في الصباحعالجاءت طالب مهذبمصطفىاألمثلة

مقهىعالمصطفىاالسم المقصور

مذكرمؤنثمذكرنوعه

المقهيينعلوانمصطفيانتثنيته

المقهياتعلواتمصطفياتجمع المؤنث السالم

المقهينعلونمصطفونجمع المذكر السالم

المالحظات

: لب ياءاً، مثلتقمقصورةوإذا كانت األلف ثالثاً وأكثر . عال أصلها علو: تقلب واواً، مثلممدودةإذا كانت األلف ثالثاً : أوالً 

.مصطفى أصالها مصطفي

 ً مع ( ني–ون )و/ مع جمع المؤنث السالم ( ات) و/ في حالة التثنيه ( ين–ان ) على الكلمة تضاف حسب اإلعراب : ثانيا

.جمع المذكر السالم

 ً وتبقى حسب اإلعراب،( واو ونون أو ياء ونون)، تُحذف األلف ويُضاف جمع مذكر سالمعند جمع االسم المقصور : ثالثا

.الفتحة قبل الواو والياء
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االسم المقصور:      الخالصة

إذا جاءت األف ألفاً 
.اً مقصورة تقلب ياء

هدى ، هدي
غنى ، غني

تحويلهتعريفة اإلعرابالتغيرات

هو كل اسم معرب آخره 

ألف الزمة مفتوح ما 

.قبلها

قد تُكتب األلف الالزمة 

( ا أو ى ) بطريقتين 

فتى، مستشفى، : مثل

هدى، عال، رنا، مصطفى، 

.عصا، مقهى

هو اسم وليس له االسم المقصور 

إعراب معين أي أنه يُعرب حسب 

.موقعه في الجملة

يأخذ عالماتولكن االسم المقصور 

ع ، أي يُرفاإلعراب المقدرة للتعذر

حة بالضمة المقدرة ويُنصب بالفت

.المقدرة ويُجر بالكسرة المقدرة

 ً إذا جاءت األلف ألفا
.ًممدودة تقلب واوا

عال ، علو
رضا، رضو

:  للمثنى-1
اف تقلب األلف واواً أو ياء ثم تض

في ( ين)في حالة الرفع، و( ان)
.حالة النصب والجر

:  لجمع المؤنث السالم-2
اف تقلب األلف واواً أو ياء ثم تض

.في الرفع والنصب والجر( ات)

:  لجمع المذكر السالم-3
في ( ون)تحذف األلف ثم تضاف 

ب في حالة النص( ين)حالة الرفع، و
.والجر
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