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 :(1)جمع التكسير
 ما دَل عمى أكثر من اثنين مع تغير صورة واحدة ، وىذا التغيير نوعان :    

التغييرر التدرديري : وىرو أرف ألقرراظ مميمرل مرن المغرل  ررادت صرورة مقردىرا كصرورة ال مررع ،  -1
 . (2)كقررُمررْرك : لممقرد وال مع ، وِدالص وىِرَ ان

                                                           

( اختصاصو بالعدالد ، 1يختمف  مع السالمل عن  مع التكسير أف أربعل أمور : ) (1)
( اعرابُو بالحروف ، 3( سالمل بناد مقرده عند ال مع ، )2والتكسير عام أف العدالد وغيرىم . )
إلى  مع السالمل ، ويؤنث مع ( ال يؤنث القعل المسند 4واعراب  مع التكسير بالحركات ، )

  مع التكسير ندول ذىب الزيدون ، ونطق القاضمون ، ومالت األعراب.

الدالص: المّين البراق، والبريق، وماد الذىب، ودرع دالص ممساد لينل. الي ان: البيضاد  (2)
 والبيض من اإلبل.

 

 

 

 

 

 



 
 

02 
 

أَسررَد ونررررُُير  مررع نررررََير ، التغييررر الظرراىري : وىررو إمررا أن يكررون بالُرركل أدررط كُ ْسررد  مررع  -2
وِامررا بزيررادة أررف الحررروف كِصنررْروان  مررع ِصنرررُو ، وِامررا بكمييمررا كِرَ ررال  مررع َرُ ررل ، وِامررا 

 بالُكل وندص الحروف ككرُترُرب  مع كرِتررَاب . 
 وِاما بالندص والزيادة وتغيير الُكل كغمْرمرِان  مع غرُرالم . 

ناد : أربعل ل موع الدمل وىف من الثالثل إلى العُرة ، والتغيير المقظف ىذا ، لو سبعل وعُرون ب
 .(3)وثالثل وعُرون لمكثرة

 :جمع القمــــــــة
 أنقُرُس  –نقس  افُعـــــل

 أكمرُربُ  –كمب 
 أذرع –ذراع 
 أْدل -َدلو 

 اغذيل –غذاد  أفِعمة  
 أطعمل –طعام 
 أرغقرل –رغيف 
 أعمدة –عمود 
 أكسيل -ِكساد 

 أثواب –ثوب  افعــــال
 أسياف –سيف 
 أحمال –حرِْمل 
 أسباب –سبب 
 أطياف –طيف 
 ألوان -لون 

 غرِممرل –غالم  ِفعمة
 أرِتيرررل –أتى 
 ِصبيل –صبف 
 ُرِيخل –ُيخ 

 

  (4)ضوابط جمع القمة:
 ل مع الدمل أربعل أوزان : 

                                                           

 .131، وينظر: ُذا العرف: 54،53عمدة الصرف:  (3)

يستغنى ببعض أبنيل الدمل عن الكثرة بالوضع ، وىو أن تكون العرب مد وضعت أحد البنادين صالحًا لمدمل والكثرة ، مد  (4)
أاستغنت عن وضع اآلخر، أو باالستعمال اذا كانت مد وضعتيما ولكنيا استغنت أف بعض المواضع عن أحدىما باآلخر، 

وأمالم  مع ممم، أدد استغنى أييا ببناد الدمل عن بناد الكثرة . مال ك ر ل  مع ر ل، وأعناق  مع عنق، وأأئدة  مع أؤاد، 
)وأر مكم الى الكعبين( ومال:)أاضربوا موى االعناق( ومال: )وأأئدتيم ىواد( ومال:)من ُ رة أمالم( وليس المراد  تعالى:

 بيذه ال موع أف اآليات الدمل دون الكثرة .



 
 

09 
 

: ويطرررد أررف االسررم الثالثررف الصررحيف القرراد والعررين عمررى وزن ) بقررتف أسرركون أضررمأأررْرُعل  -1
أرَْعل ( . ولم يضاعف ، وأرف االسرم الربراعف المؤنرث برال عالمرل ، ومبرل  خرره مرد كرذراع 

 وأذرع ويمين وايمن . 
أأعال : وي مع عمى ىذا الوزن كل ما لم يطرد أيرو ) أأُعرل( وذلرك إذا كران االسرم ثالثيراً   -2

لعين كثوب وسيف أي معان عمى أثواب وأسياف ، أو لرم يكرن مرن ، ولكنو غير صحيف ا
حيرررث الُررركل عمرررى وزن ) أررررَْعل( كَرِحْمررررل وُصرررمب وبررراب وَسرررَبب وكررررَِنف وَعضررررُد وُ نرررُرب 
وُرطررَرب وِابررِرل وضرِمرررَرع ، أي مررع عمررى أحمررال وأصررالب وأبررواب وأسررباب وأكترراف وأعضرراد 

  .(5)وأ ناب وأرطاب و بال وأضالع
يطررررد أرررف االسرررم المررذكر الربررراعف مبرررل  خرررره حرررف مرررد كطعرررام وحمرررار وغرررراب أأعرررِمل : و  -3

 ورغيف وعمود تدول أييا : أطعرِمل واعِمدة وأحِمرة وأغِربل وأرغِقل وأعِمدة . 
أرِْعرمل : ولم يطرد ىذا البناد أف ُفد ، ولذا ذىب أريق إلى أنو اسم  مع ال  مرع ، ومرد  -4

وِصرربيل وغمِمررل وثنرررِيل  مررع ثنررف ة  مررع ثررور وأرررِتيل سررمعت أيررو ألقرراظ ، منيررا ُرررِيخل وثرررِير 
 . (6) الثانف أف السيادة ()

 . (7)جمع الكثرة 

                                                           

ذ أأراخ أف مول الحطيئل :  (5)  ُو

 اذا تدول ألأراخ بذي مرخ        رغب الحواصل ال ماد وال ُ ر . م      

 كما ُذ أزناد  مع زند وأحمال  مع حمل، أمم ت مع عمى أأعل. مال تعالى:)وأوالت األحمال أ مين أن يضعن حممين(.

  .133،132وينظر: ُذا العرف:  ،155،156( عمدة الصرف: 6)

  .158،157عمدة الصرف: ينظر:( 7)

 أحمر ، حمراء، ُحْمــر             -ٔ
 فـُْعــل         أسود ، سوداء ، ُسود

 بيض أبيض، بيضاء، )ُبوُض (       
 

 صبور ، ُصُبر                      -ٕ
 غفور، غـُفـُر     فـُُعل                   

 قـ ذال ، قـُـذل                          
 حمار ، ُحُمر                          
 عمود ، ُعُمد                          
 كثيب ، كــُثـُب                          
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 غــُْرفة ، غــُر ف                    -ٖ
 ُمْدية ،  ُمّدى     ل             فـُع    

 كـُبر ى ، كــُب ر                          
ة  ، ُحجـ ج                           ُحج 

 

ج                      -ٗ  حّجة ، حج 
 فـِْرية ، فـِّرى                   فــِع ـل  

 سـِْدرة ، سـِد ر                         
 نـِقمة ، نـِقـ م                         

   ِكسرة، ِكس ر                           

 قتيل ، قـ تــْـمى                       -7
 أسير ، أسرى                          

 فـ ْعـمى               مريض ، م رضى 
 ز منى  –زمـِن                        
 ى مكى    –ىالك                       
مقى  –أحمق                         ح 
 م وتى  –ميت                       

 قـِر طة  –قـُْرط                     -8
  كوز ة –كوز                         

 ِدببــــة  –دب   فـِع مــة                
 قـِرد ة   –قرد                         
ْرد                          ِغر دة -غ 

 قاض ، قضاة                    -5
 رامٍ  ، رماة    فــُع مــ ة              

 غازٍ  ، غــُزاة                       
 

 كاتب ، كـ تـ ب ة                     -6
رة     فــ ع مة                ساحر ، س ح 

 بائع  ،  ب اعة                         
اغة                          صائغ ، ص 

رة                                                       بار ، ب ر 
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 ُركَّع   –راكع   راكعة              -9
م –صائم ، صائمة                   ُصوَّ
 غّزى      –غاز ، غـ ازية                 

 خـُرَّد  –فـُعَّـل            خريدة   
 نـُفَّس  –نــُفساء                   

ل  –أعزل ، ع زالء                 عـُزَّ

 ُصّوام  –صائم               -ٓٔ
 قـُرّاء  –قارئ                     

 ُعذال –عاذل   فـُعَّال             
 كــُتـّاب   –كاتب                     
 ُعّمال  –عامل                     
  ُحرّاس –حارس                     

 

 
 كـُبـُود  –كـ بد             -ٕٔ

 نـُمور   –نمر                   
ل     ُوعول  –فـُُعول        وع 
 

 كعوب  –كـ عب   
 جنود    –ُجنـْد                 
 أسود  –أسـّد                 
 شجون  –شـ ّجن                 

 
 

 كعاب   –كعب               -11
 صعاب  -صعبة  –صعب               

 كـِالب   –فـِّعـال            كمب ، كمبة  
 ضـِياع  –ضيعة                    

 ِرماح  –رمح  
 جــِباب   -جب                    

  
 ِظراف –ظريف ، ظريفة 
 ِطوال –طويل ، طويمة 

                  
 ثـِياب  –ثوب                   
 ضـِياف  –ضيف                   
 جـِمال  –جمل                   
 ِغضاب  –غضبان ، غضبى    ِرقاب –رقبة                   

 ِعطاش –عطشان، عطشى     
 ِخماص -خمصان ، خمصانة     
 

 
 قـِداح  –قدح                   
 ِذئاب  –ذئب                   
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 نواصي  –ناصية              -ٚٔ

 كواذب –كاذبة                   
 جواىر   –جوىر                   

 صوامع  –فواعل          صومعة 
 خواتم  –خاتم                   
 حوامل  –حامل                  
 صواىل  –صاىل                  
 قواصع  –قاصعاء                  

 

 سحائب  –سحابة                -ٛٔ
 جرائـِـد  –جريدة                      
 صحائف   –صحيفة                     

 ذوائب  –ذؤاية           
 شمائل   –فعائـِل               شمال 

 عجائز  –عجوز                      
 حالئيب  –حموب                      

 حبائر  –حباري                      
 جالئل                  –جموالء                      

 ِغربان       –غـُراب             -ٖٔ
 ِغممان  –غالم                   

 ِصـردان –ُصرد   ِفعالن          
 تيجان    –تاج                    
 نيران    –نار                    

 ِحيتان –حوت                   -ٖٔ
 ك يزان –كوز                        
 ِغزالن –غزال                       

روف                      رفان –خ   خ 
 ن ِسوان -ِنسوة                       

م ل           -ٗٔ  ُحمالن  –ح 
 قضبان  –قضيب                 

 ُركبان  –راكب    فــُْعالن       
 ُغدران –غدير                 

 ُذكران –ِذكر                   
 ظيران –ظيران       -ٗٔ  

  ُبطنان -ب طن                

 كـُر ماء     –كريم               -٘ٔ
 ُبخـ الء   –بخيل                    

 ُسم عاء  –فــُع الء           سميع 
 ُجـمس اء   –جميس                    
 ُصـمحاء                     –صالح                    
 ُجيالء –جاىل                    
 شجعاء –شجاع                   

 جبناء –جبان                    
  سمحاء -س ْمح                   
 خمفاء -خميفة                   

 أنبـِياء  –نبّي               -ٙٔ
 اغنياء  –غنى                    
 اشــِّداء  –شديد                    

 أعزّاء  –عزيز          أفـ ِعالء 
 أولياء  –ولـــّي                    

 أشقياء  –شقي                     
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ٜٔ-       
 صحاٍر ،وصحارى   –صحراء           

 عذارٍ ، وعذارى  –فـ ع الـِي     عذراء 
 ذفارى     ذفار ،  –ذِفار               

  
 
 

  مومٍ  - موامي –م وماة           -ٕٓ
   سعال -سعالي –س عالة                 

  ىبارٍ  -ىباري –وفـ ع الـ ي        ى برية 
  عراقٍ  -عر اقي –ع رقوة                

  قالسٍ  - قالسي –قــُمِنسوة       -ٕٓ
  بالهٍ  - بالىي –ُبـمينية               
بارى                  حبار -حباري –ح 

 حباطٍ  -حباطي  –حبطي             
 

 كراسي  –كـُرسي          -ٕٔ
 قمارى  –قـُمرى                

 بخاتي    –فـ ع الـِّي     ُبختي  
 أناسى   –انسان               

 
 
 
 

 كواكب  –كوكب                -ٕٕ
 جعافر       –جعفر                     
 براثن  –ُبرثن                     

 سفارج  –سفرجل             فعالل 
 فرازق أو فرازد –فرزدق              

 دحارج  –مدحرج                   
 قراطب  –قرطبوس                   

 أصاغر   –أصغر                -ٖٕ
 أكابر  –أكبر                       
 مجامع  –مجمع                       
 جواىر  –وىر شبو فعالل          ج
 صيارف             –صيرف                       

 بعاثر   –ُمب ْعثر                        

 مطالق  –منطمق     
 مخارج  –مستخرج     
 مشاٍف  –مستشفى     
 مناقع  –مستنقع     
 
 
 

 


