
      المقصور والممدود
 المقصور. ١

 تعريف المقصور
 . هو االسم المعرب الذي آخره ألف الزمة

 .ِذكرى، ُبشرى، ُهدى، ِرضا، الفَتى: مثال
 

 :المقصور نوعان
وهو االسم المعتل الذي آخره ألف الزمة، وله نظير من الصحيح : قياسي. ١

 .ملتزم فيه فتح ما قبل آخره
 :ومن أهم مواضعه

 
ـَِل"مصدر الفعل الالزم معتل الالم الذي على وزن : َعـَلفَ. أ ـَع َهَوى : مثل". ف

مصدر َهِوَي، َجَوى مصدر َجِوَي، شَقَا مصدر شَِقَي، َعَمى مصدر َعِمَي، ونظيره 
 .من الصحيح َأِسفَ َأَسفاً

 
 ِحلَْيٍة، ِلَحى جمع ِلْحَيٍة، ِمَرى جمع ِمْرَيٍة،  ِحلَى جمع: مثل.  ِفَعَل جمع ِفْعلَة. ب

 .ونظيره من الصحيح، ِقَربُُ جمع  ِقْرَبٍة، ِنَعمُُ جمع ِنْعَمٍة
 
ُمَدى جمع ُمْدَيٍة،  ُدَمى جمع ُدْمَيٍة،  قَُوى جمع قَُوٍة، و : مثل. فَُعَل  جمع  فُْعلٍَة. ج

 نظيره من الصحيح، ُحَججُُ جمع  ُحَجٍة،  قَُربُُ جمع  قُْرَبٍة
 
آخره ألف الزمة، وليس له نظير من الصحيح، وهو كل اسم معرب : سماعي. ٢

 واجب فيه فتح ما قبل آخره
 ).الضوء(، والَسنا )التراب(، والثََرى )العقل(و الِحَجـا . الفَتَى واحد الِفتَْياِن: مثل

 



 :كيفية تثنية المقصور
عالمة التثنية هي األلف والنون في حالة الرافع، والياء والنون في حالتي النصب 

 .والبد من تغيير ألف المقصور عند التثنيةوالجر، 
 .تقلب ألف المقصور ياءا في ثالثة مواضع. أ
 .إن كانت رابعة فأكثر، كأن تكون خامسة أو سادسة. ١

: لَْيلََياِن، ُحْبلَى: فَتَْوَياِن، لَْيلَى: ُمْستَشْفََياِن، فَتَْوى: َملَْهَياِن، ُمْستَشْفَى: َملَْهى: مثل
 .ُحْبلََياِن

ُرَحَياِن، ُهَدى ُهَدَياِن، : فتيان، ُرَحى: فتى: مثل. إن كانت ثالثة، وأصلها ياء. ٢
 . ُحَمى ُحَمَياِن 

 .َمتََياِن): علما على شخص(َمتَى : مثل. إن كانت ثالثة مجهولة األصل وُأِميلَتْ. ٣
 
 :تقلب ألف المقصور واواً في موضعين هما. ب
 عصوان، قفا قفوان، رضا رضوان، إن كانت ثالثة وأصلها واو، مثل عصا. ١

 .عال علوان
 .فتقول إلوان" علماً"إن كانت ثالثة مجهولة األصل ولم تمل،  مثل إلى . ٢
 

 كيفية جمع االسم المقصور جمع مؤنث سالم
في الرفع والنصب (في جميع األحوال " ألف وتاء"عالمة جمع المؤنث السالم 

 .اٍت، ومررت بمستشفياٍتهذه مستشفياتُ، ورأيت مستشفي: مثل) والجر
 
 :تقلب ألفه ياء في ثالثة مواضع. ١
مثل مستشفى . إذا كانت ألفه رابعة فأكثر، كأن تكون خامسة أو سادسة. أ

 .ومستشفيات
 .إذا كانت ثالثة بدال من ياء، مثل فتاة و فتيات. ب
 .تقول متيات" علما لمؤنث"إذا كانت ثالثة مجهولة األصل وأميلت، مثل متى . ج



 
 :وتقلب ألفه واواً في موضعين. ٢
 .إذا كانت ثالثة بدال من واو، مثل عصا وعصوات. أ
 .تقول إلوات" علما لمؤنث"إذا كانت ثالثة مجهولة األصل ولم تمل، مثل إلى . ب
 

 كيفية جمع المقصور جمع مذكر سالم
في حالتي " ياء ونون"في حالة الرفع و" واو ونون"جمع المذكر السالم  عالمة

نصب والجر، وإذا جمع المقصور جمع مذكر سالم حذف ألفه وفتح ما قبلها ال
أعلَى أعلَوَن، مصطفى مصطفَوَن  في حالة الرفع، وأعلَين : للداللة عليها، مثل

وكذلك تقول في رضا ومرتضى، َرَضْوَن . ومصطفَين في حالة النصب
 .وُمْرتََضْوَن



 الممــدود. ٢
 :تعريف الممدود
سماء، وبناء، وخضراء، : آخره همزة قبلها ألف زائدة، مثلهو االسم الذي 
 .وكساء، ورداء

فما كان فعال مثل يشاء، أو كانت ألفه أصليه مثل ماء وآه جمع آءة ال يسمى 
: ابتداء وإنشاء، وتكون للتأنيث مثل: وهمزة الممدود، تكون أصلية مثل. ممدودا

سماء وبناء، وتكون : ثلحسناء وصحراء، وتكون منقلبة عن أصل واو أو ياء م
اسم (، وقوباء )اسم لبعض اعصاب صفحة عنق  البعير(علباء :لإللحاق مثل

 ).لمرض يتقشر منه الجلد وتسميه العامة الحزاز
 

 :أقسام الممدود
وهو االسم المعتل الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة، وله : الممدود القياسي. ١

 .مثل اهتداء واعطاء. رهنظير من الصحيح، ملتزم فيه ألف قبل آخ
 :مواضعه

إذا كان االسم مصدرا للفعل المعتل المبدوء بهمزة وصل، مثل اهتدى اهتداًء، . أ
ارعوى ارعواًء، وارتأى ارتئاًء واستقصى استقصاَء، ونظيره من الصحيح، اقتدر 

 .اقتداراً، واستخرج استخراجاً
وأهدى إهداًء، ونظيره المعتل، مثل أعطى إعطاًء، " أفعل"إذا كان مصدر لـ. ب

 .من الصحيح أكرم إكراماً
وهو االسم المعتل الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة، وليس : الممدود السماعي. ٢

" بمعنى الشرف"مثل السناء . له نظير من الصحيح، ملتزم فيه ألف قبل آخره
 ."بمعنى حداثة السن"والفتاء " النعل"والحذاء " بمعنى كثرة المال"والثراء 

 
 :كيفية تثنية الممدود

إذا كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها، مثل وفاء وفاءان، وضاء وضَّاءان، . ١
 .قُرَّاء قراءان



مثل صحراء صحراوان، حسناء . إذا كانت الهمزة للتأنيث، وجب قلبها واواً. ٢
 .حسناوان، حمراء حمراوان

بقاء الهمزة وقلبها : هان، جاز الوج)ياء/ واو (إذا كانت همزة منقلبة عن أصل . ٣
/ بناءان : حياوان، بناء/ حياءان : كساوان، حياء/ كساءان  : مثل كساء. واواً

 .بناوان
. ِعلباوان/ ِعلباءان : إذا كانت الهمزة لإللحاق، جاز الوجهان أيضاً، مثل ِعلباء. ٤

 .قوباوان/ قوباءان : وقوباء
 

 :كيفية جمع االسم الممدود جمع مذكر سالم
 .ذا كانت الهمزة أصلية، وجب بقاؤها، مثل وفاءون، وضاء وضاءونإ. ١
 . بقاؤها وقلبها واواً: إذا كانت بدالً من أصل، جاز وجهان. ٢

 .بناوون/ بناءون : بناء. كساوون/ كساءون " مثل كساء
 .ِعلباوون/ مثل ِعلباء ِعلباءون . إذا كانت الهمزة لإللحاق، جاز وجهان أيضاً. ٣
 

 :االسم الممدود جمع مؤنث سالمكيفية جمع 
 .وفاء وفاءات. مثل هناء هناءات. إذا كانت أصلية، تبقى همزته. ١
 .صحراء صحراوات. مثل حسناء حسناوات. إذا كانت للتأنيث تقلب واواً. ٢
 . بقاؤها وقلبها واواً: إذا كانت منقلبة عن أصل أو لإللحاق، جاز وجهان. ٣

 .بناوات/ بناءات : مثل بناءة
 
 


