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 :تمهيد
 

،و اقرأه قراءة "من الفّن المسرحي في بالد المشرق" عد إلى النص األدبي،
 :  ثم الحظ األبيات اآلتيةمتأنية ،

  ! أتظْفَُرِبي     أْيِدي الكَُماِة و ِفي كفّيَّ أظْفَاُر َأْسٌر؟وهْمِت ِكليوباترا،
 لَْو قُلِْت قَتٌْل، لَكَاَن القَْوُل أشَْبَه ِبي،  كَْأُس الَمنَاَيا َعلَى األْبطَاِل دوَّاُر

 ديٌد َعلَى األقَْراِن حّباُرالَحْرُب تَْعلَُم، و األّياُم تَشَْهُد ِلي    أنّي ش
تتضمن أمرين معاً ) األقَْران - َأْبطَال-أظْفَار(تجد كل كلمة من هذه الكلمات 

 :هما
 .معنى ينصّب على أفراد ال تقلُّ عن ثالثة، و قد تزيد -أ
و في حروفها األصلية مع  وجود مفرد لكّل واحدة، يشاركها في معناها، -ب

 .لمفرد عند جمعه عليهااختالف يطرأ على صيغة هذا ا
" ظُفٌْر" وقد تزيد و لها مفرد هو -تدُل على ثالثة على األقّل" أظْفَار" فكلمة 

 .يشاركها في معناها، وفي حروفها األصلية، مع اختالف طرأ عليه عند الجمع
و هو كّل اسم يدّل على " جمع التّكسير"فكل كلمة من الكلمات السابقة تسمى 

 مفرد يشاركه في معناه، و في أصوله،مع تغّير يطرأ ثالثة أو أكثر، و له
 :على صيغته عند الجمع، وهو على قسمين

فجمع الكثرة يدّل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية،  جمع كثرة، وجمع قلّة،
ويستعمل كّل منهما  وجمع القلّة يدّل حقيقة على ثالثة فما فوقها إلى العشرة،

 .في موضع اآلخر مجازاً
 

 :ر الصّيغ المستعملة في جموع الكثرة ثالثة وعشرون جمعاً قياسّياً منهاو أشه



 
 .و خُْضر، جمع أخْضر -ُحْمر جمع َأحَمر : مثل فُْعل،

 .و غُُير،جمع غَُيور -ُصُبر جمع َصُبور : فُُعل، مثل
 .و ُحَجج، جمع ُحجَّة -غَُرف جمع غُْرفَة:  فَُعل، مثل
 .طَع، جمع ِقطَْعةوِق-ِبَدع جمع ِبْدعة : ِفَعل، مثل

 . وَمْرَضى، جمع َمِريض–َجْرَحى جمع جريح :  مثل فَْعلَى،
  و َسَحَرة، جمع َساِحر-مثل كَتََبة جمع كَاِتب فَعََلَة،

 وِدَبَبة، جمع ُدّب  -ِقَرطَة جمع قُْرط : ِفَعلَة، مثل
  وُسجَّد، جمع َساِجد-ُركَّع جمع َراِكع:فُعَّل،مثل
 وكُتّاب،جمع كَاِتب -مع صائمصوَّام ج : مثل فُّعال،

  و ِغْرَبان، جمع غَُراب-ِغلَْمان جمع غُالم : ِفْعالَن، مثل
 . وُعظََماء، جمع َعِظيم-فَُعالء، مثل كَُرَماء جمع كَِريم

 .و أنبياء، جمع نبّي -َأْوِلَياء جمع ولّي:  َأفِْعالء، مثل
 .ذَْراء وعذَارى، جمع َع-َصَحاَرى جمع َصْحَراء : فََعالَى، مثل
 :جمع القلّة

 : أشهر الّصيغ المستعملة في موع القلّة أربعة
 
 :أفِْعلَة -1

: وهو مقيس في كّل مفرد يكون اسماً مذكراً رباعّياً، قبل آخره حرف مّد،مثل
ِزَمام مفرد -عمود مفرد َأْعِمَدة-رِغيف مفرد أرغفة -طََعام مفرد أطِعَمة

فناء  - ِكَساء مفرد أكسية- مفرد أقِبَية)3(قََباء- مفرد َأِعنَّة)2(ِعنَان-)1(أزِّمَّة
 .مفرد أفنية

                                                 
.خيط ُيشّد المقود إلى طرفه:ِزمام- 1  
. سير اّلّلجام الذي ُتمسك به الّدابة:ِعَنان - 2  



 
 : أفُْعل -2

سواء  فَْعل صحيح العين، : وهو مقيس في كلِّ مفرد يكون اسماً على وزن
فمثال صحيح . أكان صحيح الالّم أم معتلّها، ليست فاؤه واواً، و ليس مّضعفاً

 - ظَْبي مفرد أظٍْب : ومثال معتلّها -نَْهر مفرد أنُهر -َبْحر مفرد أبُحْر : الالّم
 .َجْرو مفرد أْجر

 : مثل و ينقاس أيضاً في كّل اسم رباعي مؤنث تأنيثاً معنوّياً قبل آخره مّدة،
 .ذراع مفرد أذُرع يمين مفرد أْيُمن -ُعقَاب مفرد أعقُب–مفرد أعنُق )4(َعنَاق 

 : أفَْعال -3
 فيطّرد في كّل اسم معتّل العين بالواو السابق" أفُعل" وينقاس فيما ال ينقاس فيه
 باب مفرد - سيف مفرد أسياف-ثوب مفرد أثَواب: أو بالياء أو باأللف ،مثل

 عّم -مثل وقت مفرد أوقَات أبواب، و في كّل اسم واوّي الفاء، أو مّضعف،
مفرد أْعَمام و في كّل اسم ثالثي مفتوح األول مع فتح ثانيه،أو مع كسره أو 

 . عُضد مفرد أعَضاد- نِمر مفرد َأنَْمار-مل مفرد أجمالمثل ج ضّمه،
: وفي كّل اسم ثالثي مكسور األول مع فتح ثانيه أو مع كسره أو تسكينه، مثل

 .َأْحَمال : ِحْمل – آَبال:  إبل -أْعنَاب : ِعنَب
 : َأْعنَاق، قُفْل : ُعنُق : مثل" فُْعل"أو" فُُعل"و في كّل اسم ثالثي على وزن 

 .أقْفال
 "ِفْعالَن" فالكثير أن يكون جمعه على وزن" فَُعل"  :فإن كان المفرد على وزن

 .ِصْرَدان:)5(ُصَرد :مثل 
 .جرذان:)7( ُجَرذ–ِنغَْران :)6(نُغَر

                                                                                                                   
.العباءة أو البرنس :قباء- 3  
.أنثى الَجْدي:عناق- 4  
.اسم طائر:ُصَرد- 5  
.اسم طائر:نغر- 6  



 
 :ِفْعلَة  -4

هذا الوزن سمع في ألفاظ ، ولم يطّرد في شيء من األوزان، بل هو سماعّي 
ِولَْدة  - ِغلَْمة جمع غُالَم-ومن أمثلته  يحفظ ما ورد منه، وال يقاس عليه،

 ِسفْْلَة -ٍغْزلَة جمع غََزال - ِصْبَية جمع َصِبّي-ِفتَْية جمع فتََى - جمع َولَد
 .ِشْيخَة جمع شَْيخ، ِثيَرة جمع ثَْور -جمع َساِفل

 

 
 أسئلة التصحيح الذاتي

 
 

 : ليوجموع الكثرة، و أعرب ما تحته خطّ فيما ي عّين جموع القلّة، -أ
 :قال معروف الّرصافي -1

 أثَْواُبَها رثَّةٌ، و الرِّجُل َحاِفَيةٌ          َوالدَّْمُع تَذِْرفُُه في الخَدِّ َعْينَاَها
 :قال اهللا تعالى -2
  .)8(" منْثُوراً لُؤلُؤاًَو َيطُوفُ َعلَْيِهْم ِولَْداٌن مخلَُّدوَن ِإذَا َرَأْيتَِهْم َحِسْبتَُهْم "

 : عالىقال اهللا ت-3
 .)9("ولقد َعِلْمتُْم الّذيَن اعتََدْوا ِمنْكُْم في السَّْبِت فَقُلْنَا لَُهْم كُونُوا ِقَرَدةً خَاِسئيَن" 
 : قال اهللا تعالى -4
 .)10("إنَّ األْبَراَر لَِفي نَِعيمٍ " 
 : قال اهللا تعالى -5
 )11("فال تَْجَعلُوا ِهللا أنداداً و أنتم تَْعلَُمون"

                                                                                                                   
.فأر:ُجَرذ- 7  
.19سورة اإلنسان،اآلية- 8  
.65سورةالبقرة،االية- 9  

.22سورة المطففين، اآلية - 10  



 
 : قاسم الشابيقال أبو ال -6

 أَودُّ ِبُروِحي ِعنَاقَ الُوُجــوِد       ِبَما فيه ِمْن َأنْفٍُس، َأْو شََجـْر
 : قال بشّار بن برد -7

 قَْبَل َأْن َألْقَاِك، َأكْفَانَالَْو كُنْتُ َأْعلَُم أنَّ الُحبَّ َيقْتُلُِني،      أْعَدْدتُ ِلي، 
 : قال دعبل الخزاعي -8

 لَى ِبَبْدٍر، و خَْيَبٍر        َوَيوَم ُحنَْيٍن، أسَبلُوا الَعَبراِت قَتْذَكَُرواإذا 
 :قال اهللا تعالى -9
 .) 12("َوَجَعلْتُ لَُه َماالً َمْمُدوداً، وَبِنيَن شُُهوداً "

 : قال اهللا تعالى -10
 ِمْن دونِِ أْوِلياَءالكَاِفريَن الَّذيَن َيتَِخذوَن .َبشِِّر الُمناِفِقين ِبأنَّ لَُهْم َعذَاباً أِليماً"

 .)13("المؤِمنيَن أَيْبتَغُوَن ِعنَْدُهْم الِعزَّةَ فإنَّ الِعَزةَ للَِّه َجِميعاً 
 .و أعرب ما تحته خطّ حوِّل إلى المفرد كّل الجموع في النص اآلتي، -ب

 :قال مصطفى لطفي المنفلوطي
    طَاِء في الّرمال البيضاء،  الرَّقْتَنَْساُب انِْسَياَب األفاعِيَأَرى َجَداِوَل الَماِء "

 تَْبلُغُ من نفس نَغَماٍت شِجيَّةًوخرير الجداِوِل  و أسمُع ما بين صفير البالبل،
 ".اإلنسان ماال تبلغُ أوتاُر الِعيَدان

 

 

  

 

                                                                                                                   
.22سورة البقرة، من اآلية - 11  
13،12: سورة المدثر، اآليتان- 12  
.139،138سورة النساء،اآليتان- 13  



 
 أجوبة التصحيح الذاتي

 

 جموع الكثرة جموع القلّة الرقم
 / َأثْواب 1
 ِولَْدان / 2
 ِقَرَدة / 3
 / اراَألْبر 4
 / أنْداداً 5
 / أنْفُس 6
 / َأكْفَانَا 7
 قَتْلَى / 8
 شُُهوداً / 9
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 :اإلعراب 
 .مفعول به ثان منصوب بالفتحة الظاهرة  : لُْؤلُؤاً
 .ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة : قَْبَل
 .مصدرية ناصبة:  أْن

ع من ظهورها التعذّر و الفاعل فعل مضارع منصوب بفتحة مقّدرة من : ألْقَاِك
و الكاف ضمير متّصل مبني على الكسر في محّل " أنا" ضمير مستتر تقديره 

 في محّل جّر باإلضافة،" أْن و الفعل"به، والمصدر المؤول من نصب مفعول
 .ال محل لها من اإلعراب "أن" صلة الموصول الحرفي " َألْقَاِك"وجملة 
 .الفتحة الظاهرةمفعول به منصوب ب : أكْفَانا



 
فعل ماض مبني على الّضم، و الواو ضمير متّصل مبني على  : ذَكَروا

 .إليها" إذا" في محّل جر بإضافة " ذََكَُروا" السكون في محّل رفع فاعل، وجملة 
 .مفعول به أّول منصوب بالياء، ألنّه جمع مذكر سالم : الكافرين
 .ة مفعول به ثان منصوب بالفتحة الظاهر : أولياء

 

 :التحويل إلى المفرد  -ب
أرى َجْدَوَل الَماِء َينَْساُب انِْسَياَب األفَعى الرَّقْطَاِء في الرَّْمِل األبيض، و أسمُع 
  َما بيَن َصِفير الُبلُْبِل، و خَِريِر الَجْدَوِل نَغَْمةً شَِجيَّةً تَْبلُغُ من نفِس اإلنسان ما

 .ال َيْبلُغُ و تَُر الُعوِد
 

 :اإلعراب  
 .مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف : انسياَب

األفاعي مضاف إليه مجرور بالكسرة المقّدرة على آخره منع من ظهورها 
 .الثقل
 . ألنّه جمع مؤنث سالم مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، : نَغََماٍت
 . نعت منصوب بالفتحة الظاهرة، ألّن المنعوت منصوب : شجّية

 


