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 المنقوص

 جمع المذكر السالم المثنى المفرد

 الغازون أو الغازين الغازيان أوالغازيين الغازي

 منادون أو منادين مناديان أو مناديين مناد

 الساعون أو الساعين الساعيان أو الساعيين الساعي

 المقصور

 جمع المذكر السالم المثنى المفرد

  هديان ُهدى

  رحيان رحى

  عميان َعمى

  قفوان قفا
  رضوان رضا

  ممهيان ممهى

 مصطـَفـَون مصطفيان مصطفى

 ُمسترضـَْون مسترضيان مسترضى
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 الممـــــدود                                 

 جمع المذكر السالم المثنى المفرد

 قراءون قراءان قّراء

(ٔ)ُوضاءون وضاءان ُوّضاء
 

  سمراوان سمراء

  صحراوان صحراء

  كساوان أو كساءان كساء

  بناءان ، أو بناوان بناء

وجـراً ، نحـو عنـدي  بزيادة ألف ونون رفعـاً  ، ويـاء ونـون نصـباً  مطمقاً  ما دَل عمى أثنينالمثنى : 
 كتابان ، واشتريت كتابين ، وقرأُت في كتابين واالسم الذي يقبل التثنية عمى نوعين : 

ما ال يدخل عميه تغيير ، وهو الصحيح كرجل وكتاب ، أو مـا هـو فـي منزلـة الصـحيح ،  .ٔ
وهـــو المنتهــــي بيــــاء ، أو واو قبمهـــا ســــاكن ، كظبــــي ودلـــو ، واالســــم المنقــــو  كالــــداعي 

 والساقي والرامي والمتداعي . 
 ما يدخل عميه تغيير ، وهو المقصور كالفتى والمرتضى . .ٕ

 تثنية المنقوص وجمعه : 

      ُُ يزاد في التثنية ألف ونون في حالة الرفع ، وياء ونون في حالتي النصب والجر، وتحـرك يـا
ذا كان المنقو  منّوناً بالفتح إن كانت ،   . (ٕ)محذوف الياء، كساٍع ُرّدت في التثنية وا 

ويجمـــع جمـــع مـــذكر ســـالماً بزيـــادة واو ونـــون فـــي وخـــر  فـــي حالـــة الرفـــع ، ويـــاء ونـــون فـــي حـــالتي 
ُ  مع ضم ما قبـل الـواو ، وكسـر مـا قبـل اليـاء ، لممناسـبة ، تقـول فـي الن صب والجر ، وتحذف يا

قاض وداع قاضون وداعون وأصمهما قاضيون وداعيون حذفت ضمة الياء لالستثقال ، ثم حذفت 
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ُنــث فيجمــع  ُنــث ســالماً  إال إذا ســمى بــه م اليــاء اللتقــاء الســاكنين ، وال يجمــع المنقــو  جمــع م
 الجمع .  حينئذ هذا

 تثنية المقصور جمعه : 

يثنى المقصور بزيادة ألـف ونـون فـي وخـر  رفعـاً  ، ويـاء ونـون نصـباً  وجـراً ، فـلذا كانـت ألفـُه     
ثالثة ردت إلى أصمها ، تقول في فتى فتيان ، وفي رحا رحيان ، وفي عصا وقفا عصـوان وقفـوان 

ذا كان ت رابعة فأكثر قمبت ياء ، تقول مرميان ، وشذ رضيان مثنى رضا مع أنه من الرضوان ، وا 
 وممهيان ومعطيان ومرتضيان ومستدعيان ، في مرمى وممهى ومعطى ومرتضى ومستدعى . 

ويجمـع جمـع مـذكر ســالماً  بزيـادة واو ونـون فــي حالـة الرفـع ، ويـاء ونــون فـي حـالتي النصــب     
عمى األلف المحذوفة ، قال تعالى والجر ، وتحذف ألفه ، وتبقى الفتحة قبل الواو أو الياء ، لتدل 

 :   ــــتم ا  مــــو نهــــم  نــــدنا لمــــ   وأصــــمُه األعمــــوون وقــــال :   وال تهنــــوا وال تازنــــوا ولن وا 
طــ فـِـي  ُنث سالماً  منه تزاد في وخر  ألف وتاء  وأصمه المصطفوين  الُمص  . وفيما يجمع جمع م

 ، ويتبع في ألفه المقصورة عند الجمع ما اتبع في تثنيتُه . 

 تثنية الممدود وجمعُه : 

يثنى الممدود بزيادة ألف ونون في وخر  في حالة الرفع ، وياء ونون في حالتي النصـب والجـر    
 الث حاالت : . أما همزتُه فال تخمو من إحدى ث

 . (ٖ)أن تكون أصمية ، فتبقى  -ٔ

 .(ٗ)أن تكون لمتأنيث ، فتقمب واوا ً  -ٕ

أن تكون بدالً  من أصل ، أو من ألف اإللحاق فيجوز فيها الوجهان . ويترجح التصحيح إذا  -ٖ
ويتـرجح القمــب عمـى التصــحيح إذا كانـت لاللحــاق  وحيــاء كانـت بــدالً  مـن أصــل نحـو كســاء وبنـاء
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ا إال ألف كعشواء. ( قال السيرافي: إذا كان قبل ألف االثنين واو وجَب تصحيح الهمزة، لئال يجتمع واوان ليس بينهمٗ)
فتقول عشوا ون والكوفيون يجترون الوجهين فيها، وشذ حمريان بالياء، وخنفسان وعاشوران وقرفصان، بالحذف في تثنية 

 خنفساء وعاشوراء وقرفصاء  .
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زيدت الهمزة لإللحـاق بقرطـاس وفرنـاس)أنف الجبـل( تقـول عمبـاوان وعمبـاءان ( ٘)وقوباءنحو عمباء 
 .  (ٙ)وقوباوان وقوباءان . واألرجح األول

 

                                                           

 ( ما يظهر في الجمد وليس فعالء بضم وسكون غيرها.٘)

 .ٓٗٔ:عمدة الصرفو  ،ٕٚٔينظر: شذا العرف: (ٙ)


