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 اإلعالل في حروف العمة 
 قمب االلف ياء : 

 وذلك في موضعين : 
 ( اذا كسر ما قبمها كما في مصابيح ومفاتيح تكسير مصباح ومفتاح . ٔ)
  وغزال: ُغزّيل في غزال (ٔ)( إذا وقعت بعد ياء التصغير كغــُـمـَّيم في غالمٕ)

 قمب الواو ياء: 
  -وذلك في المواضع األتية :

لممجهـــول( وكالغـــازا والـــدا ي ( إذا وقعـــت متةرفـــة بعـــد كســـر كرضـــي وقـــو  وُ فـــ  ) مب يـــا   ٔ)
 وكشجية وغازية وأكسية أا قبل تاء التأ يث أل ها في حكم اال فصال وشذ سواسوة جمع سواء. 

( إذا وقعـــت  ي ـــا  لمصـــدر فعـــل أ مـــت فيـــع ه وقبمهـــا كســـرة وبعـــد ا ألـــ  ك يـــام وصـــيام وا  يـــاد ٕ)
أا  فرت .   وا تياد ه وشذ قولهم:  ارت الظبية  وارا  

 ي ا   لجمع صحيح الالم وقبمها كسرة و ي إما معمة كدار وديـار ه وحيمـة وحيـل ه  ( إذا وقعتٖ)
م ه أو شـبيهة بالمعمـة و ـي السـاك ة وشـرة قمبهـا أن يكــون وَ ل وِقـوَ وِحـ واردِ وقيمـة وقـيم ه واألصـل 

 بعد ا في الجمع أل  كسوة وسياة وحوض وحياضه وروض ورياض . 
 ( إذا وقعت متةرفة رابعة فصا دا  بعد فتح  حو أ ةيت وَزكــّيت . ٗ)
 ( إذا وقعت متوسةة إثر كسرة و ي ساك ة مفردة كمي ات وميزان . ٘)
ــــَ ( بضـــم فســـكون وصـــفا   كالـــُد يا والُعــــميا وشـــذ ال صـــو  فـــي لغـــة ٙ) ( إذا وقعـــت المـــا   لــــ ) فـُْعـمـ

 الحجاز . وب و تميم ي ولون ال صيا. 
( إذا اجتمعت  ي والياء في كممة والسابق م هما متأصل ذاتا   وسكو ا    حو سّيد ومّيت وةّي ٚ)

 ولّي  مصدرا ةو  ولو  . 
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العــين كمرضــّ  وم ــوّ   ميــع ه فــ ن كا ــت  ( أن تكــون الم اســم مفعــول لفعــل ماضــيع مكســورٛ)
 العين مفتوحة ضمت الواو كمغزو ومد و وشذ قولع : 

 ميكة أنني       أنا الميث معدياً  عميه وعاديا وقد عممت عرسى م    
كعص  ودل  وقف  . ٜ)  ( أن تكون الم فــُعول بضم الفاء جمعا  
م وَ م وُ ـوّ واألكثـر التصـحيح كُصـ و قُـّيم م( أن ت ع  ي ا   لـ ) فـُعَّـل( جمعا   صـحيح الـالم كُصـيّ ٓٔ)
 . (ٕ)م وّ وقُ 
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