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المنور جمع التكسير للكثرة في معجم  
 )دراسة تحليلية صرفية(

 
 بحث جامعي

 (S-1)مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول على درجة سرجانا 
 يف شعبة اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية

 
 إعداد :

  حبيب شيخ الرحمن
 ٖٖٔٓٓٔٔٔرقم القيد : 

 
 :ادلشرف 

 الدكتور ولدانا وركادناتا الماجستير
ٖٖٜٜٔٓٓٔٓٛٗٔٛٓٛٓٔ٘ٔ: رقم التوظيف   

 

 
 اللغة العربية وأدبها قسم

 كلية العلوم اإلنسانية
 نججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماال

٥١٠٢ 



 ب
 

 ستهاللاال

 ِّنيْ َرْيُت أنَُّو الَ َيْكُتُب ِإْنَساٌن ِكَتاٌب يفْ يَ ْوِمِو ِإاّلَ َوقَاَل يفْ َغِدِه:إ  

 َلْو غي ََّر َىَذا لَكاَن َأْحَسنُ 
 َلْو زِْيَد َىَذا َلَكاَن ُيْسَتْحَسُن 

َم َىَذا َلَكاَن أَْفَضُل   َلْو ُقدي
 َلْو تُرَِك َىَذا َلَكاَن َأْْجَلُ 

 َوَىَذا ِمْن َأْعَظِم اْلِعََبِ 
 

“Andaikan yang ini dirubah, pasti lebih baik” 

“Andaikan yang ini ditambah, pasti lebih bagus” 

“Andaikan yang ini didahulukan, pasti lebih pas” 

“Andaikan yang ini dibuang, pasti lebih tepat” 

 

Al-„Imad Al-Ashfahany 
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 اإلهداء

 
 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:

 
 "سودرمانأيب احملبوب "

 "احلاجة سونغسيوأمي احملبوبة "
 "فيفيت الية الزىرةاحملبوبة " الكبريةأخيت 

 ْجيع ادلدرس يف جامعة
 "جسترياوركادناتا ادلولدانا  "الدكتور مشريف

 اللغة العربية وأدهبا قسمأصحايب يف 
 إبراىيم ماالنجأصحايب يف جامعة موالنا مالك 

 يب يف معهد أنوار اذلدى ماالنجأصحاو  ونمعلم
 

 بارك اهلل ذلم..... أمني
  



 د
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

اللهم أنت الفاعل  احلمد هلل رب العادلني على نعمة الظاىرة وباطنة وواسع كرمو،
ادلختار، لكل مفعول من الكائنات واآلثر، نشكرك على مزيد نعمك، ومضاعف جودك 
وكرمك. والصالة والسالم نبيو ورسولو سيدنا حممد مصدر الفضائل ودلعرفة، صفوة 
الصفوة، خرية اخللق، ادلرسل للناس كافة بشريا ونذيرا بني يدى الساعة، وادلبعوثة رمحة 

 إمام ادلتقني.للعادلني، و 
وقد متت كتابة ىذا البحث اجلامعى بعون اهلل تعاىل العليم القدير وىو ادلستعان 
ووىب الباحثة أعلى مهة إلكمال ىذا البحث وإمتامو حىت يكون يدي القراء النبالء ومن 

 ادلمكن ىذا البحث اجلامعى كثري من النقصان واألخطاء فأرجو من القراء أن يصححوه.
زاء أجدر إىل تقدم شكرى وحتييت حتية ىنيئة من عميق قليب إىل كل الثناء والج

من ساىم وشارك يف ىذا البحث وكل من ساعدِّن ببذل سعيو يف ىذا البحث اجلامعى 
 خاصة إىل:

فضيلة الَبوفسور الدكتور موجيا راىارجو، كرئيس اجلامعة موالنا مالك إبراىيم   -ٔ
 اإلسالمية احلكومية مباالنج

 كلية العلوم اإلنسانية    ةورة إستعادة ادلاجستري، كعميدفضيلة الدكت  -ٕ

 اللغة العربية وآدهبا قسمفضيلة حممد فيصل ادلاجستري، كرئيس   -ٖ

، قد أرشدِّن حلصول على ىذا البحث ، ادلاجستريولدانا وركاداناتا الدكتورفضيلة   -ٗ
 اجلامعى

 البحث اجلامعى، قد أرشدِّن حلصول على ىذا ، ادلاجستريفضيلة معرفة ادلنجية  -٘
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 فضيلة الشيخ بيضاوي مصلح، كمريب معهد أنوار اذلدى كرانج باسوكي مبالنج  -ٙ

ْجيع األساتيذ احملاضرين يف اجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية   -ٚ
 مباالنج، الذين يساعدوِّن حلصول على العلوم ادلفيدة يف مستقبل حيايت

: أمحد علي  MENWA 811/WCYالطالب  ْجيع زمالئي األحباء يف منظمة جيش  -ٛ
فوزي، يسرًا رزقياًوا، فًتية اإلسالمية، مرلني إنداتية، حممد اذلام اكَب، حممد إمام 

 توفيق صاحل، ىيندرا باكوس أبنًتا، وكبار وصغار.

 احملبوب.ْجيع أصدقائي يف معهد أنوار اذلدى   -ٜ

عي موالنا مالك إبراىيم ْجيع أصدقائي يف قسم اللغة العربية وآدهبا وأصحايب جبام -ٓٔ
 اإلسالمية احلكومية مبالنج الذي مل يذكر امسهم يف ىذا البحث كلهم. 

 
 

 الكاتب
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 تقرير المشرف

 
 إن ىذا البحث اجلامعي الذي قدمو :

 حبيب شيخ الرمحن:   سماال
 ٖٖٔٓٓٔٔٔ:  رقم القيد

 ْجع التكسري للكثرة يف معجم ادلنور:   عنوان
 (حتليلية صرفيةدراسة )

 
الزمة ليكون على الشكل قد نظرنا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصالحات ال

يف  (S-1)ستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على الدرجة سرجانا ادلطلوب ال
 م.ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓاللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية للعام الدراسي  قسم

 
 ٕ٘ٔٓيوليو  ٔ مباالنج،حتريرا 

 ادلشرف
 

 الدكتور ولدانا وركادناتا ادلاجستري

 ٖٖٜٜٓٓٔٓٛٗٔٛٓٛٓٔ٘ٔرقم التوظيف : 
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 تقرير لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعي

 
 لقد متت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمو :

 حبيب شيخ الرمحن:   سماال
 ٖٖٔٓٓٔٔٔ:  رقم القيد

 للكثرة يف معجم ادلنور ْجع التكسري:   عنوان
 (دراسة حتليلية صرفية)

 
 

اللغة العربية  قسميف  (S-1)وقررت اللجنة بنجاحة واستحقاقو درجة سرجانا 
 وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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 اللغة العربية وأدبها قسمتقرير رئيس 

 
 السالم عليكم ورمحة ااهلل وبركاتو

اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك  قسمقد تسلمت 
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبو الباحث:

 حبيب شيخ الرمحن:   سماال
 ٖٖٔٓٓٔٔٔ:  رقم القيد

 ادلنور ْجع التكسري للكثرة يف معجم:   عنوان
 (دراسة حتليلية صرفية)  

اللغة العربية وأدهبا  قسملكلية العلوم اإلنسانية يف  ،( S-1على درجة سرجانا ) للحصول
 م.ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓالعلم الدراسي 

 والسالم عليكم ورمحة ااهلل وبركاتو
 

 ٕ٘ٔٓيوليو  ٔ ،حتريرا مباالنج

 
 فيصل ادلاجستري  حممد

 ٕٖٕٜٗٓٓٔٔٓٓٔٓٔٔٗٚٔ رقم التوظيف:
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 تقرير عميد الكلية

 
 السالم عليكم ورمحة ااهلل وبركاتو

اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك  قسمقد تسلمت 
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبو الباحث:

 حبيب شيخ الرمحن:   سماال
 ٖٖٔٓٓٔٔٔ:  رقم القيد

 ْجع التكسري للكثرة يف معجم ادلنور:   عنوان
 (دراسة حتليلية صرفية)

اللغة العربية وأدهبا  قسملكلية العلوم اإلنسانية يف  ،(S-1على درجة سرجانا ) للحصول
 م.ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓالعلم الدراسي 

 السالم عليكم ورمحة ااهلل وبركاتو
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 شهادة اإلقرار
 

 شهدت ىذه الورقة :
 حبيب شيخ الرمحن:   سماال

 ٖٖٔٓٓٔٔٔ:  رقم القيد
 ْجع التكسري للكثرة يف معجم ادلنور:   عنوان

 (دراسة حتليلية صرفية)
 

بنفسي وما زادتو من إبداع غريي أو تأليف األخر. وإذا ادعى أحضرتو وكتبتو 
أحد يف ادلستقبل أنو من تأليف وتبيني أنو فعال من حبثي فأن أحتمل ادلسؤولية على ذالك 

سم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم دلسؤولية على ادلشرفة أو مسؤويل قولن تكون ا
 .المية احلكومية ماالنجاإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلس
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 مستخلص البحث
. ْجع التكسري للكثرة يف معجم ادلنور )دراسة حتليلية ٕ٘ٔٓ(، ٖٖٔٓٓٔٔٔ) حبيب شيخ الرمحن

صرفية(. البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا الكلية اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىيم 
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج. حتت اإلشراف: الدكتور ولدانا وركادناتا ادلاجستري

 ْجع التكسري للكثرة، معجم ادلنورالكلمات الرئيسية : 

الصرف قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواذلا اليت ليست باعراب وال بناء 
وموضوعو االسم ادلتمكن والفعل ادلتصرف فال يبحث عن ادلبنيات  وال عن األفعال اجلامدة. إن 

. وْجع التكسري ىو كل الصرف يبحث عن اجلمع يف دراسة حتليلية الصرفية، احدىا ْجع التكسري
ْجع تغرّي فيو لفظ الواحد. وأقسامو قسمان منها ْجع التكسري للقلة وْجع التكسري للكثرة. وأوزان 

وزنا منها لصيغة منتهى اجلموع. وألن ىذه صيغة منتهى  ٜٔوزناً، و ْٖ٘جع التكسري للكثرة 
كرمي. فالباحث سوف اجلموع قد حبثت بادلوضوع خصائص صيغة منتهى اجلموع يف القرآن ال

 وزناً.  ٙٔيبحث األوزان الباقية وىي 
يف ىذا البحث اجلامعي استخدم الباحث ثالث االسئلة وىي كم عدد ْجع التكسري 
للكثرة يف معجم ادلنور وما وزنو وما خصائص ْجع التكسري للكثرة يف معجم ادلنور ألمحد ورصان 

 للكثرة ووزنو وخصائص ْجع التكسري للكثرة منور؟ وىذه أىداف البحث دلعرفة عدد ْجع التكسري
 يف معجم ادلنور ألمحد ورصان منور.

يف ىذا البحث يستخدم الباحث ادلنهج الوصفي. ويتكون من البيانات األساسية والثانوية. 
فالبيانات األساسية يف ىذا البحث ىي ْجع التكسري للكثرة يف معجم ادلنور. وادلصادر الثانوية ىي  

والصرف خصوصا يف ْجع التكسري الذي يبحث عن ْجع التكسري للكثرة والكتب كتب النحو 
 .اآلخر اليت تتعلق باجلمع

لفظا ْجع التكسري  ٖٕٓىي  معجم ادلنورفنتيجة ىذا البحث أن ْجع التكسري للكثرة يف 
الكلمة اليت للكثرة من ستة عشر وزنًا اال صيغة منتهى اجلموع. أما ىذا الوزن فُ َعَلة وأَْفِعاَلء مايف 

ومن تلك البيانات، وجد الباحث اخلصائص واألوزان من ْجع التكسري للكثرة يف معجم . تتبعهم
وليس كل ْجع التكسري مساعية بل يعرف بالقياس على خصائصها. ال يبحث الباحث كل أوزان 

 اجلمع التكسري للكثرة ألنو حبثت خصائص صيغة منتهى اجلموع يف القرآن الكرمي. 



 ل
 

 محتويات البحث
 

 أ  ............................................................... االستهالل

 ب  ................................................................. اإلىداء 

 ج  ..................................................... والتقرير  كلمة الشكر

 ه  ............................................................ تقرير ادلشرف

 و  ................................... تقرير جلنة ادلناقسة بنجاح البحث اجلامعي

 ز  ......................................... تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا

 ح  ........................................................ تقرير عميد الكلية

 ط  ............................................................ شهادة اإلقرار

 ي  .......................................................... ملخص البحث

 ر  .......................................................... حمتويات البحث

 ٔ  .................................................... األول: مقدمةلفصل ا

 ٔ  ..................................................... خلفية البحث.أ 
 ٕ  .................................................... أسئلة البحث .ب 
 ٖ  ................................................... أىداف البحث .ج 
 ٖ  ..................................................... فوائد البحث .د 
 ٖ  ..................................................... حتديد البحث.ه 
 ٗ  ..................................................... دراسة السابقة.و 



 م
 

 ٗ  ..................................................... منهج البحث.ز 

  ٚ  ......................................... الثاني: اإلطار النظري الفصل

 ٛ  ...................................................... مفهوم اجلمع. أ
 ٜ  ...................................................... أقسام اجلمع. ب
 ٜ  ..................................................... ْجع التكسري . ت

 ٜ  ............................................ تعريف ْجع التكسري. أ
 ٔٔ  ................................................ أقسام ْجع التكسري. ث

 ٜٔ  .............................................. صيغة منتهى اجلموع . ج

 ٕٚ  ............................... الثالث: عرض البيانات وتحليلها الفصل

 ٕٚ  ............................................ اللحمة من ادلعجم ادلنور. أ
 ٜٕ  .................................................. حتليلهاالبيانات و  . ب

 ٜٕ   ................................ تركيب ْجلة ْجع التكسري للكثرة.أ 
 ٓ٘  ..................................... عرض البيانات من األوزان.ب 
 ٔٙ  ................................................ حتليل البيانات.ج 
 ٖٚ  .......................... ْجع التكسري الذي ال يناسب باألوزان.د 

 ٘ٚ  ................................................ ختتاملربع: االا الفصل

 ٘ٚ  ...................................................... اخلالصة. أ
 ٙٚ  ................................................... االقًتحات . ب

 ٚٚ  ....................................................... قائمة المراجع
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 األول فصلال

 مقدمة

 خلفية البحث . أ
اللغااال الية بااال  لغااا   ا اااة  رن وااا  بأااا م  اااةف   يتااا     ااا  لغااال  ت اااة ل  متتااا  

اشااتق ةبلو  اااالا اا تباا   ا يفتااري ة ف للااًن  ااذ اللغاا  و  اااالا ال أاا م يف ااتأ  ف  قاا   لاا  
 .ال ةف
 ال ةف ةريا ا  يفياةف  ا   ابك التلاا   الية بال   اارياوا  الاا لببا   ا  ةا   

ا  اذ املت ةف  ا  يفحثاع  اذ املح با        ا    ء    ريضري ه ااس  املتاتذ   الفيل 
.  ة ل الغ يفٌن: " ل     ريل  ُيةف     بك التلا   الية بال  اارياُوا  1ار ي ل اجل   ة

 يفحثاااع  اااذ التلحااا   اااذ اباااع  ااا  يفياااة  لاااه  اااذ   اااةيف   الاااا لببااا   ااان ةا   ا  ااا ء
 إ اا ل  إاماا م  إ اا ال   ااه بيااةف  اا  لاا  ان  تاارين  لبااه   باال التلااال ةحاال ابتأ   اا  ف 

 .2اجلالل
يفيتقاا   يأاا  الأاا   ان ا ا  لاا  ال ااةف  ااي  لتلااةة  ف  اابل ا ريا ااه    ااري   

ف   ااا   ااا   قبااابا     اااريلهو   ااا  لرين ف   ااااه  اااذ  ااا ل ا فااا   الاااري    لاااالل  
التتبااًن.  اا لأ   يفف ااارين اااالا الحاا    اا  ف  ر  ابااه التلااًنة  البااا  بل.  اا  ابااه  لااري  
للة  ا  ابه ببتأب    اه    اسل    ئ ه  ا    ف . رن االا الحثع يفةيف  الح اع 
ان  لاال  اا  التتبااًن. ااا  ل الح اااع لبملاا     ئ ااه ملباا   ة الأاا   ف   اا   لاا  

   التتبًن ا  ذ رةيفقل ا ف   ل  ذ رةيفقل القب ا.ال ةف    ل ف      
ال ةف يفحثع  ذ اجلا  ف ا اسل حتلبلبال ال اة بل. اجلاا  اسا  با    اذ    ال 

  :  للة  زيف اة ف ا ةه. ا   اجلا  يفباى س مل   س مل  ذ  غبًن املفةا. االا ةبا ن

                                                           
 1)سري ا  يف :  تتحل او ايفلو ا ن الب ل(و ص الشبخ   أفى راريمو ةريا   اللغل الية بل  1
 8(و ص 1971) ًن  : اا  التت  اليلابلو ج    ال   ا الية بل الشبخ   أفى الغ يفبينو  2
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الباا مل  اااذ  ا اا   اا  مااًن(    اا  املثبااع البااا مل. 2( اجلااا  املاااللة الباا مل )1)
  فااةا اااري  تبااًن ربااه  غبااًن  ااذ املفااةا لااا  ةاا ل اااال ال ثااري اااري  اا   غااًن  ااذ   اا ء  فااةاه.

 ال ة برين يفقريلرين إن ا  ان    التتبًن   قب  ةباٌن:

 ةب  يف ل  لى  ري  القلل.  . ا
 3ةب  يف ل  لى  ري  التلةة.  .  

رمحاا   اااله ال  اساال  اا  التتبااًن اتاا   الح اااع اااالا الحثااع ف  يملاا  امل ااري  
اري اا    ذ  يمل  اللغال الية بال إا اب  بببابل  ااري      ن   ري  رن االا  يمل  امل ري 

 ذ امليمل  الت  ل  اشال  ملأ   املش ري  ف اب  بببب   س ل الأ   لأل  اجلا  رن 
 ف  يمل  امل ري  يفتترين  ذ للال املفةا    اجلايه. 

ا لأاا        يلباااه  ر لحاا   ف   اااها تاا   الح اااع اااالا املريضااري  ربااه   اا  جاا  
 ا  التتبااًن. لاب  لال  اا  التتباًن  اي  لتلااةة ار  ان الاا  تحي ا   لااب       ال ف

يفبتأب        لقب ا  لى    ئ   . لاالل  اتا   ااالا  لل    التتبًن البا  بل  ل
 املريضري  

 أسئلة البحث . ب

ري  للشاابخ  يفااذ  ااة بل  لااى  يملاا  امل ااالحثااع يفقااريم  لااى ا اساال حتلبلباال  إن اااالا
 اسئلل الحثع ا  لا  يفل :الي   يفذ امل ري . 

   ا    التتبًن للتلةة ف امليمل  امل ري   رمح      ن   ري  ؟    .1
      ن    التتبًن للتلةة ف امليمل  امل ري   رمح      ن   ري  ؟  .2
       ئص    التتبًن للتلةة ف امليمل  امل ري   رمح      ن   ري  ؟ .3
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 حثأهداف الب .ج 

 بأةا إا اسئلل الحثع ا  ك اا اف  ةيف  الح اع حتقبق     ا  لا  يفل : 

 ملية ل   ا    التتبًن للتلةة ف امليمل  امل ري   رمح      ن   ري  ؟ .ا 
 ملية ل   ن    التتبًن للتلةة ف امليمل  امل ري   رمح      ن   ري  ؟ .  
    التتبًن للتلةة ف امليمل  امل ري   رمح      ن   ري  ؟    ئصملية ل  .ج 

 فوائد البحث .د 

 ترين بتبملال ااالا  االا الحثع يفشتال  لى ال أةيفل  التأحبقبل. ا اا الح اع ان  
 الحثع  ب   ا ف     اجلا     ل ف    التتبًن للتلةة لا  يفل :

    : الف ئ ة ال أةيفلو . ا
رمحاا  للتلااةة    اال ف امليملاا  امل ااري    التتبااًناملباا   ة  لااى  ية اال ا  ان  اا   .1

     ن   ري 
 ااا  التتباااًن للتلاااةة    ااال ف امليملااا  امل اااري      ااا ئصاملبااا   ة  لاااى   ااا    .2

 رمح      ن   ري 
    : التأحبقبلو ا   الف ئ ة  .  
ح اااع ف ًن للتلااةة  ابقاا  يفباا ل الللح اااع : لف اا  رةيفقاال حتلباال  اا  التتباا .1

ًن للتلااةة ف  يملاا  امل ااري  الااا  تيلااق  اا  التتباان ا    حتلبلباال التلااا   ا  ار
 .رمح      ن   ري 

 للمل  يل : لزيف اة املةاج  ف الحثع اليلا     ل ف ا اسل  ل  ال ةف. .2
 تحديد البحث .ه 

ا  انو   اا   لاا ن  اا  التتبااًن يف قباا  إا ةباااٌن   اا  التتبااًن للقلاال     ياال ح
التتبًن للتلةة     يل   شةيفذ   ب  .  ات   الح اع  ا  التتباًن للتلاةة ر ا  ف  يملا  
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 35امل ري  رمح      ن   اري  اللاة  اذ  ا  التتباًن للقلال.  ا  ان  ا  التتباًن للتلاةة 
الا ال ابغل   ت اى اجلااري  ةا    ب  .   ب   شة   با      ا  ال ابغل   ت اى اجلااري و  رن اا

حبل    ية ل   ملبل ف حبل     ملريضري  "   ئص  بغل   ت ى اجلاري ".   لح اع سريف 
يفحثاااع ار  ان الح ةبااال  اااا  ساااتل  شاااة   بااا  .   ف ااااالا الحثاااع سااابثلل الح ااااع  ااا  
 التتبًن للتلةة املريجريا ف اة ف ارل  اىت ا  ء ف  يمل  امل ري  رمح      ن   ري .

 راسة السابقةالد .و 
  اا ئص  اابغل   ت ااى اجلاااري  ا اساال حتلبلباال  ااة بل  ااذ  اابيل   ت ااى اجلاااري  ف  .1

و الحثاااع ملية ااال   ملبااال ااااالا الحثاااع ان  ااا ا  ااابغل   ت اااى 2014القاااةان التاااة و 
 اجلاري  ف القةان التة      ئ   .

و الحثااع  بااتبلو  بتبملاال 2008  اا ئص  يملاا  امل ااري : ا اساال حتلبلباال  يملاباالو  .2
 الحثع ا  امليىن اخل  ئص ف  يمل  امل ري .االا 
  لحثااع ار ل يفتيلااق مجااا   اا  التتبااًن للتلااةة ف القااةان.  الحثااع الااال    

ة  اااه الح ااااع يفتيلاااق مجاااا  التتباااًن للتلاااةة ف  يملااا    ااااالا الحثاااع يفااات  الحثاااع 
 35ار ل  ااذ ب اباال حبااع ار  ان الح ةباالو لااا   ة  اا  ان ا  ان  اا  التتبااًن للتلااةة 

بااا  .  تبااايل  شاااة   بااا    ااا  ل إا الحثاااع  ار ل  الحااا ة  ساااريف يفااا  ل إا ااااالا    
  الحثع.
 الحثاااع اللااا ق يفتيلاااق ج ااا ئص امليملااا  امل اااري  رمحااا     ااا ن   اااري . ا ااا  ااااالا  

 الحثع يفتيلق   جلا  الال  يفترين  به.
 منهج البحث .  

 ( نوع البحث1

ف  ااا  ل الحثاااعو يفباااتث م الح ااااع املااا  ل الري اااف . إن  ااااالا املااا  ل يفيأااا   
 ري ة ل  لل  ذ    التتبًن للتلةة. ة ل ابزيفذ   لب ترين ان االا امل  ل يفبتث م  ذ 
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ُم يف اا ال الحثااع. ف  اا  ل  اات ثن   اخللفبال اليلاباال   ااا اف  فبااًن الأااريااة ا   اال   يُفبن
 4ا يفع  ثف    حبع     ئ ة    ئق.الري ف  يف  ال الح اع  ريائ   ذ ب ابل 

ال  يفباتيال  قةيفاا  الأحبياا  الت  ا  ار ااة  ا  ل الري ااف  اااري الحثاع الااة ل  
يفتتش   يةيفف  ا    ا   ذ الأريااة. االا التيةيفا   ا ل  لاى  قةيفا  الأحبيا  لبأل    

 5 اا ا ه اري يفف   ظريااة ف سب ق الت م اخل ص.

يفيأا   فباًنا  ااذ رباه     (Setting natural)إن   ا  ل الري اف  يفبااى   ليلابال  
بااا    اااذ اااا يفع  اااثف   باااص ظاااريااة ان يف أاااةه.  ااا  ل الري اااف  يفباااتيال  ااا  الحب 

 يااااىن ابااااا ة التاااا  يفخ   اااا  يفخ ال فباااا    اااا ة ال فباااابل   ف  ااااال الااااال  يُف  ااااري ُ   شااااتلل   
   6الشث  .

إن  البااال  ااا  ل الري اااف  يفحتااا ا الح ااااع   بتثااا   املريضاااري . ااااالا املريضاااري  ف  
   ا .  ث اه الح ااع  لاى التتا   يفترين خمم يفترين  لى    ل الري ف  مث بش    الي 
حباع ا   ال  اذ ةاةاءة التتا     .   Literature)   ل اليلا  املش ري     اسل املتتحبل   

 Literature)اليلا  يفيأ  ال ري ة الرياضثل  لاى الح ااع. ااالا  ا  ل الري اف  يفبااى 

review)  7اإل ح  .الحب ب    حتلبل الحب ب    التفبًن   ا  يفبتاة مج ل .  ي  ذ 

 

 

 
                                                           

4  Moleong, Lexy J. Metode penelitian Kualitatif. (Bandung: PT REMAJA 
ROSDAKARYA, 2007), hal 5 

 .6بف  املةج و ص  5
6   Andi, Prastowo. Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. 
(Yogyakarta: Ar-ruzz Media. 2011). Hal 23. 
7   Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. (Jakarta: 
PT Grasindo. 2010). Hal 18 
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 ( مصادر البيانات2

    ا  الحب ب   ف االا الحثع  تترين  ذ     يفذ  مه : 

   ري .مح      ن و  اري  يمل  امل ري  رالةئبب    اامل  . ا
امل اا   اللاا بري و اااري الااال  يفت اا  ل امليلري اا    ااذ لتاا  ال ثااري  ال ااةف   اا  يفتيلااق  .  

 التتبًن   ريا     
 تحليلهاجمع البيانات و طريقة  (3

ااااالا الحثاااع اجلااا  ي  حتلبااال الباااب ة   ف لتثلبااال الحب بااا  و اساااتث م الح ااااع 
و مث لااا  الح اااع  ب باا    اا  التتبااًن للتلااةة   يااه  أ  قاا    لري بااه. يف  ل الري ف 

ف  يملا  اإلستفةائ . استيال رةيفقال اإلسات ت ج لبألا  الفا   ال ل  أةيفقل اإلست ت ج   
 امل ري   رمح      ن   ري   ذ    التتبًن للتلةة لبتتش  التب     لى ا  ان.

. يف  ااااله الح ااااع رن  يفباااتأب  ان إلساااتفةائ  ل ااال   مث ااااالا الحب بااا  و لاااا     
اااااتا ينا ُل لبتتشااااا  الت ااااااب   اإلساااااتفةائ رةيفقااااال  اااااااله  8يفتتشااااا   لاااااى الحب بااااا  . يُفبن

  اخل  ئص    التتبًن للتلةة.

  أريا  حتلبل الحب ب   لا  يفل : ا  

    ارلف   الا   ل  لى    التتبًن .1
 التاببز اب  ار  ان للقلل  التلةة .2
 حتلبل    ئص  ل  ارلف    ذ ب ابل   ا ا ةف  ا ةلل .3
 التاببز اب  اخل  ل .4
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 الثاني الفصل

 اإلطار النظري

كيفية صياغية األبنية يعٌرؼ علماء العربية علم الصرؼ بأف العلم الذم تيعرؼ بو  
العربية، كأحواؿ ىذه األبنية اليت ليست إعرابنا كال بناء كادلقصود باألبنية ىنا ىيئة الكلمة. 
كمعىن ذلك أف العرب القدماء فهموا الصرؼ على أنو دراسة لبنية الكلمة، كىو فهم 

 ُصحيح يف اإلطار العاـ للدرس اللغوم.

)السامل(.  النظر بادلقارنة باجلمع صطالح مجع )تكسًن( يلفتال شك أف اإل
نوضح لك األمر بادلثاؿ مهمة يف بنية الكلمة العربية، ك  االصطالحاف يشًناف إىل نقطةك 

 التايل: جاء ادلهندس

الكلمة )ادلهندس( مفرد مذكر، كأذا أننا أحصينا حركفها كجدناىا: ادليم يف ىذه 
ا ادليم مضمومة كاذلاء مفتوحة ا، كجدنالسٌن، مث إذا تتبعنا حركاهتكاذلاء كالنوف كالداؿ ك 

يف الداؿ مكسورة. فإذا قارنٌا اجلمع بادلفرد مل صلد تغيًنا كاحداحدث كالنوف ساكنة ك 
احلركات ىي احلركات، كمل تزد إاٌل عالمة اجملتمع، أم أف ادلفرد، فاحلركؼ ىي احلركؼ، ك 

لك أيضا ذكر السامل ككذمجع ادلادلفرد ظل سادلا يف اجلمع. كمن ىنا نفهم تسميتهم لو 
 يف مجع ادلؤنث السامل مثال

 جاءت ادلهندسة.

 جاءت ادلهندسات.

على ىذا نستطيع أف ندرؾ أف )مجع التكسًن( معناه أف مفرده ال يسلم عند 
 اجلمع، بل البد أف ييكسر أم حيدث فيو تغيًن, كانظر مثال إىل:

                                                           
 .ُٕلدكتور عبده الراجعي، التطبيق الصريف. ص ا ُ



 السٌن(.أسىده كأيسيده. )تغًن شكل اذلمزة ك 

. ) تغًن شكل الراء كاجليم ك رىجيله كرً   زيدت ألف(.جاىؿه

. )تغًن شكل الكاؼ كالتاء ك  تيبه  نقصت ألف(.ًكتاىبه ك ي

لك يعٌرؼ العلماء مجع التكسًن بأف )ما دؿ على ثالثة فأكثر, مع تغًن على ذ
 ضركرم حيدث دلفرده عند اجلمع(.

أف مجع مثة نقطة مهمة صلب أف نلفتك إليها، ىي أف عددان من الناس يظٌن ك 
الصحيح أف ىناؾ مجوعا  ، أم أنو ليست لو قواعد تضبطو. ك التكسًن يقـو على السماع

كثًن مساعية، غًن أف الصحيح أيضا أف الغالبية العظمى من مجع التكسًن زبضع لقواعد 
مطردة. نعم أف ىذه القواعد ادلطردة قد تبدك كثًنة، لكنها ال تبلغ ما تبلغو قواعد اجلمع 

ة، كخباصة يف اللغات ادلنتشرة يف العصر احلديث كالفرنسية اليت يكثر فيها يف لغات كثًن 
 ِشواذ اجلمع على ما ىو معركؼ.

 مفهوم الجمعأ. 

كىو أف جيمع بٌن متعٌدد اثنٌن أك اكثر يف حكم كاحد، كقولو تعاىل : ادلاؿ 
ه كالبنوف زينة احلياة الدنيا. كضلو قوؿ أيب العتاىية : إف الشباب ك الفراغى  كاجًلدى

مىفسدةه للمرء أمُّ مىفسدىه
من ذلك التعريف عرفنا أف اجلمع ىو ما يدؿ على . ّ

 أكثر من اثنٌن.
 
 
 
 

                                                           
 َُِ( ص ََِٕ)عماف: دار ادلسًنة للنشر ك التوزيع،  التطبيق الصريفالدكتور عبده الراجعي،  ِ
  َُّ( ص  ُٖٖٗ)الرياض: دار الفراعي ، العربيةمعجم البالغة الدكتور بدكم طبانة،  ّ



 الجمع أقسام  .ب 

كاجلمع ينقسم إىل  ثالثة أقساـ كىي اجلمع ادلذكر السامل كاجلمع ادلؤنث السامل 
زيادة الواك  ىو ما دٌؿ على أكثر من اثنٌن بسبب ع الذكر الساملمج ْك اجلمع التكسًن.

 ٓالونوف يف حالة الرفع، ك الياء الونوف يف حاليت النصب كاجلٌر.

 كالصاحلٌن. –كالزيدين  –كالصاحلوف  –مثل : الزيدكف 

ىو اسم يدٌؿ على أكثر من اثنٌن ييغين عن عطف  كمجع ادلؤنث السامل  
 ٔادلفردات ادلتماثلة يف ادلعىن، كىو جزءه من اجلمع السامل.

 كزينبات(. -)فاطمات ضلو : 
 جمع التكسير  .ج 

 تعريف جمع التكسير .1

حركؼ مفرد عند مجعو، يرفع بالضٌمة، ضلو عادى مجع التكسًن ىو ما تكٌسرت 
، كجير بالكسرة، ضلو مررتي  ، كينصب بالفتحة، كضلو رأيت األطفاؿى العٌماؿي

كقاؿ الشيخ مصطفى الغالييين يسمى اجلمع ادلكسر أيضا ىو ما ناب  ٕبالرجاًؿ.
  ٖعن أكثر من اثنٌن كتػىغىيػَّرى بناء مفرده عند اجلمع. 

اجلمع مجعاف، مجع تكسًن، كمجع سالمة. فجمع الٌسالمة : ما سلم فيو لفظ 
الواحد. كقد مضى شرحو يف )مجع ادلذكر كادلؤنث(. مجع التكسًن ىو ما دٌؿ على 

                                                           
 ْْٓ( ص  ُٕٖٗالدكتور زلمد سامل زلسٌن، تصريف األفعاؿ كاألمساء يف ضوء أساليب القراف )بًنكت: دار الكتاب العريب،  ْ
  ُِّ( ص ُّٗٗالدكتور زلمد التوصلي، األستاذ راجي األمسر, ادلعجم ادلفصل يف علـو اللغة )بًنكت: دار الكتب العلمية،  ٓ
 .ُُٓ( ص ُٔٗٗالدكتور جورج ًمرتم عبد ادلسيح، معجم لغة النحو العريب )بًنكت: معرفة نظاـ،  ٔ
 َُٓة: احلرمٌن، بدكف السنة( ص األستاذ طاىر يوسف اخلطيب، ادلعجم ادلفصل يف اإلعراب )جدٌ  ٕ
 ِٖالشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدركس. ص  ٖ



للمفرد كاجلمع،  –ر من اثنٌن، بتغيًن ظاىر، كرجيل كرًجاؿ، أك مقىدَّر كفيٍلكو أكث
 ٗكالضٌمة اليت يف ادلفرد كضمة قػهٍفل، كالضمة اليت يف اجلمع كضمة أيسد.

كقاؿ عبد اهلل بن زلمد اللحيداف يف قواعد اللغة العربية أف مجع التكسًن ىو  
تكسًن، ألف لفظ الواحد، يكٌسر كل مجع تغًٌن فيو لفظ الواحد. كيسمى مجع ال

فيو، كما يكٌسر اإلناء،مث يصاغ صيغة أخرل. كالتغيًن الذم يقع فيو على ثالثة 
 َُأضرب :

 : زيادة، كقولك يف مجع مجل : أمجاؿ، كيف ثوب : أثواب. األول
، كأزر. والثاني  : ينقصاف، كقولك يف مجع كتاب. كإزار: كيًتبى

: بتغيًن احلركة، كالسكوف، كقولك يف مجع )رىٍىن، كسىٍقف، ك أسىد( : والثالث 
 ريىين، سيقيف، كأيسيد. 

كل مجع ليس فيو عالمة مجع ادلذكر السامل الواك كالنوف كال عالمة مجع 
 ُُادلؤنث السامل األلف كالتاء كمجع التكسًن يضم مجع ادلؤنث كمجع ادلذكر.

د يف اعتقاب حركات الرفع كالنصب كإعراب الواحكحكم أعراب ىذا اجلمع،
خره ألف كتاء، فيتوىم ادلبتدلء. أنو كيف مجع التكسًن، ما يوجد يف آ كاجلر عليو.

من قبيل مجع ادلؤنث السامل الذم ال تفتح ياؤه )يف النصب(.  كذلك, مثل : أبيات 
كأقوات كأموات، فهذه اجلموع الثالثة. من نوع التكسًن، يدخل تاءىا النصب، 

تاء، كشاىدت أمواتان من الربد، فتقوؿ : أنشدتي أبياتان من الشعر، كمجعت أقواتان للش
الداللة على أهنا مجع تكسًن، أف لفظ كاحدىا الذم ىو بيت كقوت كمىيت، مل ك 

يسلم يف ىذا اجلمع، كأمنا مل تتضمن ىذه ادللحة شرح أبنية مجع التكسًن، ألف 
)فسدت ألسنة العامة إال يف كاف يقوؿ : شيخنا أبا القاسم النحوم رمحو اهلل  

 ُِمها : اجلمع كالتصغًن(. نوعٌن،
                                                           

 ُُٔ( ص ََِْالدكتور حسن عبد اجلليل يوسف، تسهيل شرح ابن عقيل )القاىرة: مؤسسة ادلختار،  ٗ
10
 ٔٓ ( صََِِعبداهلل بن زلمد اللحيداف، ادلفتاح لتعلم مبادئ قواعد اللغة العربية )الرياض: دكف الطبع،  

 .ٔٓص  نفس ادلرجع. ُُ
 ٓٓ ( صََُِإحياء الرتاث العريب، دارزلمد احلريرم تعليق )بًنكت:شرح ملحة االعراب للقاسم بن علي بن الدكتور ياسٌن جاسم احمليمد، ُِ



 ُّأقسام جمع التكسير  .2
 قلة.التكسًن للمجع  (ُ
 كثرة.التكسًن لل مجع   (ِ

يقوؿ الصرفيوف  ُْفجمع القلة يدٌؿ حقيقة على ثالثة فما فوقها إىل العشرة.
إٌف العربية تستعمل صيغان معينة للداللة يف األغلب على عدد ال يقل من ثالثة كال 

 يزد على عشرة، كىي الصيغة اليت مسيت مجوع القلة، كأشهرىا أربعة ىي :

ُعل .ُ  : كىو قياس يف نوعٌن : أف ْ
يف كل اسم مفرد على كزف فػىٍعل بشرط أف يكوف صحيح العٌن، سواء كاف  . أ

الالـ أـ معتلها، كبشرط أال تكوف فاؤه كاكان )كوعد ككقت( كبشرط صحيح 
 لك مثل:ال يكوف مضٌعفان )كعٌم كجٌد( ككذأ

 هنر ك أنٍػهير. –صلىٍمه ك أصٍليم 
 جٍرك كأٍجرو. –ًظٍْب كأٍظبو 

تبعا لقواعده، كأصلهما: أٍظْبه )الكلمتاف األخًنتاف حدث فيهما إعداؿ 
(.ك   أٍجركه

خره عالمة تأنيث( بشرط أف يكوف  قبل آث )بدكف يف كل اسم رباعي مؤن . ب
 مدة )ألف أك كاك أك ياء(، مثل :

 ديٌن كأدٍيين. –ذراع زأٍذعير 
: كىو قياس يف كل اسم ثالثي ال ينقاس فيو الوزف السبق )أفػٍعيل(، كيف  أْفعَال .ِ

 ذلك :
 أبواب.باب ك  –ادلعتل العٌن مثل: ثوب كأثواب  . أ

 أكصاؼ.كصف ك  –كاكم الفاء مثل : كقت كأقات  . ب
                                                           

 .َٓٓالدكتور إميل بديع يعقوب، ادلعجم ادلفصل يف اللغة كاألدب. ص  ُّ
 .ُّٗ( ص .ُُٗٗابن مالك )السعيدية : ادلكتبة العربية السعودية، عبد الفتاح الغنتور، شرح ابن عقيل األلفية  ُْ



 عم كأعماـ –ادلضعفمثل : جىٌد كأجداد  . ت
 أقفاؿ.قػيٍفل ك  –أف يكوف على كزف فػيعيل أك فػيٍعل : عينيق كأعناؽ  . ث

 : كىو قياسي يف نوعٌن أيضا : أْفِعلة .ّ
 يف كل اسم مفرد مذكر رباعي، قبل اخره حرؼ مد، مثل : . أ

 رغيف كأرًغفىة –طعاـ كأطًعمة 
 محار أمًحرة –عمود كأعًمدة 

كل اسم على كزف )فىعاىؿ أك ًفعاؿ( بشرط أف تكوف عينو كالمو حرفان يف   . ب
 كاحدا، أك أف يكوف معتل الالـ، مثل :

 رداء كأردية. –زماـى كأزًٌمة 
 إناء كانية. –قىباىء كأقبية 

: كىي تطرد يف مفردات ال زبضع لصيغة معينية، كىي أشهر ما تكوف يف  ِفْعَلة .ْ
 األزاف االتية :

يىةفػىعىل، مثل :  . أ  فىيتى كًفتػٍ
 فػىٍعله، مثل : ثػىٍور كًثًنىة . ب
 فىًعيل، مثل : صٌْب كصىبػٍيىة . ت
 فىعاىؿ، مثل : غىزاىؿ كًغٍزلىة . ث
 .ُٓفيعاىؿ، مثل : غيالـ كًغٍلمة . ج

مجع التكسًن للكثرة خالؼ يف بيانو. كاف مجع التكسًن للكثرة يف معجم العلـو 
اللغة العربية ثالثة كعشركف كزنا. كل كزف منها يكوف ألزكاف معينة من ادلفردات. كسنكر 

                                                           
 .َُّ(. ص ََِٖ، التطبيق الصريف )عماف: دار ادليسرة للنشر كالتوزيع، الدكتور عبده الراجعي ُٓ



أما يف جامع الدركس أف مجع التكسًن للكثرة ستة عشر كزنان ما عدا  ُٔاألمثلة بإجياز.
 :ُٕعة عشر كزنان كىيصيغ منتهى اجلموع كلو تس

 : ىو قياسي يف شيئٌن: فُ ْعل (ُ
 أفعل كصف دلذكر. . أ

 فعالء كصف دلؤنث. كذلك مثل:  . ب
 أمٍسر كمسراء كمجعها مسيٍر.

 أخضر كخضراء كمجعها خيٍضر.
 إف كانت عينو كاكن كجب ترؾ فائو مضمومة مثل : .ُ

 أسواد كسوداء كمجعها سيود.
 فإف كانت العٌن ياء كجب كسر الفاء، مثل : .ِ

 أبيض كبيضاع كمجعها بًيض.
 : كىو قياسي أيضان يف شيئٌن : فُ ُعل (ِ

 يف كصفو على فػىعيوؿ دبعىن فاعل. مثل: . أ
 صىبيور كمجعها صيبػيره 
 غىفيور كمجعها غيفير
مىع حىليوب ك  رىكوب ألهنا دبعىن مىٍفعيوؿ.فال جيي

ُٖ 
كل اسم رباعي المو صحيحة بشرط أف يكوف قبلها مدة، فإف كانت    . ب

 ادلدة ألفا، فيشرتط أف يكوف غًن مضاعف، مثل :
 ًعماد ك عيميد ككثيب ككيثيب.

 سرير كسيرير ك أتاف كأيتين.

                                                           
 .ُٓٔ( ص ََُِالدكتور زلمد سلييما عبد اهلل شقر، معجم العلـو اللغة العربية )بًنكت: مؤسسة الرسالة،  ُٔ
 .ّٓصطفى الغالييين، جامع الدركس. ص الشيخ م ُٕ
 .َِٔ( ص ََُِعبد الغين الدقر، معجم القواعد العربية يف النحو كالتصريف )دمشق: دار القلم،  ُٖ



فإف كانت ادلدة ألفا كاالسم مضعفان فقياسو على أىٍفًعلىة الذم سبق،  .ُ
 أىٌلةىالؿ ك  –مثل : زماـ كأزٌمة 

 وز تسكٌن عٌن ىذا اجلمع إف كانت صحيحة، مثل :جي .ِ
ريسيل كريٍسل. –كيتيب ككيٍتب 

ُٗ 
 : كىو قياسي يف ما يأيت: فُ َعل (ّ

 حيجىج.حيٌجة ك  –مثل : غيٍرفىة ك غيرىؼ  لىة(،اسم على كزف )فػيعٍ  . أ
كصف على كزف )فػيٍعلى( اليت ىي مؤنث الوصف ادلذكر )أٍفعل(، مثل :   . ب

 كيسىط.كيسطى ك  –كربل ككيربى   –حيٍبلى كحيبىل 
 اسم على كزف )فػيعيلىة(، مثل : مجييعىة كمجيىع.  . ت
كل مجع تكسًن على كزف )فػيعيل( كعينو كالمو من جنس كاحد، ذلك    . ث

 عند بعض القبائل العربية اليت زبفِّفو فتجعلو على كزف )فػيعىل(. مثل :
 ذلوؿ كذيليل كذلىل.

ع على ىذا الوزف شذكذا، مثل :   قد مجي
 َِرية، فقيل، رؤىل كنػيوىب كقيرلرؤيا كنوبة كق

: كىو قياسي يف كل اسم على كزف )ًفٍعلىة( شرط أف يكوف امسان تامان،  ِفَعل (ْ
 أم مل حيفذ منو شيئ مثل :

 ًبدءعىة كًبدىع. –ًكٍسرىة كًكسىر 
 ًفرية كًفرمن. –ًحجَّة كًحجىج 

 حًلية كحليى. –كقد يأيت على الوزف السابق )أم فػيعىل، مثل : ًحليىة كحيلىن 
: كىو قياسي يف كل كصف دلذكر عاقل على كزف )فاعل( بشرط أف  فُ َعَلة (ٓ

 يكوف معتل الالـ بالياء أكالواك. مثل :
 غازو كغيزاة. –راىـو كريماة 

                                                           
 .َُّ، التطبيق الصريف. ص الدكتور عبده الراجعي ُٗ
 .َٖٓالدكتور إميل بديع يعقوب، ادلعجم ادلفصل يف اللغة كاألدب. ص  َِ



 داعو كدعاة. –قاضو كقيضاة 
ديعىوة، غًن أنو حدث فيها  –غيزىكىة  –قيضىيىة  –)كأصل ىذه اجلموع : ريمىيىة 

 لياء أك الواك ألفان(.إعالؿ بقلب ا
: ىو قياسي يف كل كصف على كزف فاعل، دلذكر عاقل. خيتص دبا   فَ َعَلة (ٔ

 مثل : ُِكاف صحيح الالـ،
تىبىة.  –كاما ككىمىلىة   كاتب ككى
 باٌر كبػىرىرىة. –سافر كسىفىرىة 

فػىٍعلى : كىو قياسي يف كل كصف يدؿ على ىالؾ، أك توجع أك عيب،  (ٕ
 ككذلك يف األكزاف االيت :

 ادلفرد الذم على كزف )فىًعيل( دبعىن )مفعوؿ( مثل: .أ 
 صريع كصىٍرعىى –قىًتيل كقػىتػٍلىى 

 أسًن كأىٍسرىل. –جريح كجىٍرحىى 
 ادلفرد الذم على كزف )فاعل(، مثل:  .ب 

 ىالك كىىٍلكىى.
 ادلفرد الذم على كزف )أفػٍعىل(، مثل:  .ج 

 أمحق كمحىٍقىى.
 ادلفرد الذم على كزف )فػىٍيًعل(، مثل:  .د 

 ٍوتىى.مٌيت كمى 
 ادلفرد الذم على كزف )فػىٍعالف(، مثل: .ق 

 ِِسكراف كسىٍكرىل.
: ىو )اسم مجع( قالو الفرٌاء. )كيطٌرد مجعا( السم على كزف فػيٍعل  ِفَعَلة (ٖ

 بالضم كالسكوف صٌح الما كإف اعتٌل عينا. مثل :
                                                           

 .َْٗ( ص ََِِالدكتور زلمد بن عوض بن زلمد السهام، إرشاد السالك إىل حٌل الفية ابن مالك )الرياض: أضواء السلف،  ُِ
 .َُٕالدكتور عبده الراجحي، التطبيق الصريف، ص  ِِ



 قػيٍرط كًقرىطىة. –ديرٍج كًدرىجىة 
 كيوز كًكزىكىة.  –ديٌب كًدبػىبىة 

 ى كزف )ًفٍعل كفػىٍعل( مثل:قد يأيت من اسم عل
غىٍرد كًغرىدىة –ًقرد كًقرىدىة 

ِّ 
: بضم أكلو كتشديد ثانية ادلفتوح. كىو مقيس كل كصف صحيح الالـ  فُ عَّلٌ  (ٗ

 على كزف )فاعل أك فاعلة( مثل:
 ساجد كساجدة كسيجَّد. –صائم كصائمة كصيوَّـ  –قاعد كقاعدة كقػيعَّد 

َعاً قاؿ تعاىل :  داً تَ َراُهْم رُكَّ  ِْ.ُسجَّ
 مثل: ،كمن النادر الذم ال يقاس عليو أف يكوف مجعا لوصف معتل الالـ

 كسارو كسيرَّل –غازو كغيزَّل 
عتل على الصحيح. كالقياس: كمأهنم محلوا ادل ِٓ.أو كانو ُغزًّىقاؿ تعاىل : 

 ِٔ.كقاض كقضاةغزاة،
: بضم أكلو كتشديد ثانية، ىو مجع لوصف دلذكر على فاعل، فُ عَّال (َُ

ـٍ ال. مثل: صحيح  الالـ، أكانت الميو مهزةن أ
 قارئ كمجعها قػيرَّاء –قائم كمجعها قػيوِّاـ 

 كنىدىر يف )فاعل( ادلعتل بالواك أك الياء، مثل:
  ِٕكسارو كمجعها سيرَّاء. –غازو كمجعها غيزَّاء 

 : كىو قياسي يف صيغ من أكزاف كثًنة، أشهرىا:ِفعَال (ُُ
فػىٍعل، فػىٍعلىة، امسٌن، بشرط أف تكوف المها صحيحة غًن مضعفة،  .أ 

 قىٍصعىة كًقصاىع. –كىٍعب كًكعاىب   –مثل: صىٍعب كًصعاىب 
                                                           

 .ُّٗ( ص ََِٔأمحد مشس الدين، مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع )بًنكت: دار الكتب العلمية،  ِّ
 .ِٗ، اية: سورة الفتح ِْ
 . ٕسورة اؿ عمراف، اية:  ِٓ
 .ُٕٔ( ص ََِٔعبد اهلل بن صاحل الفوزاف، دليل السالك إىل ألفية ابن مالك )الرياض: دار ادلسلم للنشرك التوزم،  ِٔ
 .َِٗعبد الغين الدقر، معجم القواعد العربية يف النحو كالتصريف، ص  ِٕ



فػىعىل، فػىعىلىة، امسٌن، بشرط أف تكوف المها صحيحة غًن مضعفة،  .ب 
 مثىىرة كمثاىر. –مثل: مجىىل كمًجاىؿ 

اكم العٌن، كال ًفٍعل، فػيٍعل، امسٌن، بشرط أف يكوف )فػيٍعل( غًن ك  .ج 
 يائي الالـ، مثل: 

 ريٍحم كرًماىح. –ًذٍئب كًذبئاىب 
فىًعيل كمؤنثو فىًعيلىة، بشرط أف يكوف دبعىن )فاعل(، كأف يكوف  .د 

 كصفٌن، كأف يكوف المها صحيحة، مثل:
 ظىرًيف كظرسفة كمجعها ًظرىاؼ. –كرمي ككردية كمجعها ًكرىاـ 

 فػىٍعالف كمؤنثو فػىٍعلى كفػىٍعالنة، مثل: .ق 
 ضباف كغىٍضىب كغىٍضبانىة كمجعها ًغضاىب.غى 

 عىٍطشلن كعىٍطشى كعىٍطشانىة كمجعها ًعطاىش.
 : كىو قياسي يف صيغ كثًنة أيضا، أشهرىا:فُ ُعول (ُِ

 يف االسم الذم على كزف )فىًعل(، مثل: .أ 
ر كمنييور   كىًبد ككيبيود.  –كىًعل ككيعيوؿ  –منًى

كعينو ساكنة غًن يف االسم الثالثي: بشرط أف تكوف فاؤه مفتوحة،  .ب 
 كاك، مثل:

 عٌن كعيييوف. –رأس كريؤيس  –كىٍعبي ككيعيوب 
 ككذلك يف االسم الثالثي ادلكسور الفاء بالشركط السابقة، مثل:

. –ًضٍرص كضيريكص   ًعٍلم كعيليـو
 ككذلك يف االسم الثالثي ادلضمـو الفاء بالشركط السابقة، مثل: 

 بػيٍرد كبػيريكد. –جيٍند كجينيود 
إنو قياسي يف االسم الثالثي على كزف )فػىعىل( اخلايل من كيقاؿ  .ج 

 حركؼ العلة، مثل:



 ِٖذىكىر كذيكيور. –شىجىن كشيجيوف  –أىسىد كأيسيود 
 : كىو مجع ألربعة أشياء :ِفْعالن (ُّ

 اسم على كزف )فػيعىاؿ(، مثل: .أ 
 كصيؤىاب كًصٍعباف. –كغيراب كًغٍرباف  –غيالـ كًغٍلمىاف 

 اسم على كزف )فػيعىل(، مثل: .ب 
 صيرىد كًصٍرداف. –جيرىذ كًجٍرذاف 

 اسم عينو كاك، على كزف )فػيٍعل(، مثل: .ج 
 عيود كًعيداف. –حيوت كحيتاف 

 اسم على كزف )فىًعل( ثانيو ألف أصلها الواك، مثل: .د 
 باب كبيباف. –جىار كًجًناف  -تاج كتًيجاف 

.  كاأللف يف ادلفرد منقلبة عن الواك كاألصل : تػىوىجه ك كىكىره ك بػىوىره
ع غًن ىذه األربعة على )ًفٍعالف( فهو على خالؼ   كما مجًي

 ِٗخركؼ كًخٍرفاف –كظىليم كًظٍلمىاف  –القياس: كًصٍنو كًصٍنواف 
 : كىو مجع لثالثة أشياء:فُ ْعالن (ُْ

 اسم على كزف )فىًعيل(، مثل: .أ 
 فًصيل كفيٍصالف. –رًغيف كريٍغفىاف  –قىًضيب كقيٍضباف 

 ثل:اسم صحيح العٌن على كزف )فػىعىل(، م .ب 
 خشب كخيٍشباف. –ذكر كذيٍكراف  –محل كمحيٍالف 

 اسم صحيح العٌن على كزف )فػىٍعل(، مثل: .ج 
 َّعىٍبد كعيٍبداف. –بٍطن كبيٍطناف  –ظىٍهر كظيهراف 

 : كىو قياسي يف الصيغ االيت:فُ َعالء (ُٓ

                                                           
 .َُٖالدكتور عبده الراجحي، التطبيق الصريف، ص  ِٖ
 .َّالشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدركس العربية، ص  ِٗ
 .ُّنفس ادلرجع، ص  َّ



فىًعيل: غًن مضعفة كغًن معتلة الالـ، بشرط أف تكوف دبعىن )فاعل(  . أ
 دبعىن ميفاعل، مثل:كصفان دلذكر عاقل، أك 

 ظريف كظيرىفاء. –كرمي ككيرماء 
 ندمي كنيدماء. –جليس كجيلساء 

 فاعل: بشرط أف يكوف كصفان داالن على معىن كالغريزة، مثل: . ب
 شاعر كشيعراء. –عاقل كعيقالء 

: كىو قياسي يف كل كصف على كزف )فعيل( السابق، بشرط أف أْفِعالء (ُٔ
 يكوف مضعفان أك معتل الالـ، مثل:

 عزيز كأًعزٌاء. –ديد كأًشٌداء ش
 ُّكيٌل كأكلياء. –قوم كأقوياء 

 صيغ منتهى الجموع .3

صيغة منتهى اجلموع كىو كل مجع كاف بعد ألف  من مجوع الكثرة مجعه يقاؿ لو
 : ِّتكسًن حرفاف أك ثالثة أحرؼ كسطيها ساكن. كلو تسعة عشر كزنان كىي

 : كىو قياسي يف ما يأيت:فَ َعاِلل .ُ
 )فعالل( كل اسم رباعي األصوؿ، رلٌرد، مثل:جييٍمىع على  .أ 

 ّّجعفر كمجعها جىعىاًفر –درىم كمجعها دىرىاًىم 
حذؼ احلرؼ  االسم اخلماسي الذم كل أحرفو أصلية، كيف ىذه احلالة جيب   .ب 

 اخلامس إف كاف شبيهان باألحرؼ الزائدة، مثل:
جىٍحمىًرش كمجعها جىحاىًمر. )ىي ادلرأة العجوز(.

ّْ 

                                                           
 .َُُالدكتور عبده الراجحي، التطبيق الصريف، ص  ُّ
 .ّّالشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدركس. ص  ِّ
 .ُُِالدكتور عبده الراجحي، التطبيق الصريف، ص  ّّ
 .ُُّنفس ادلرجع، ص  ّْ



احلرؼ الرابع كحده ىو الشبيو باألحرؼ الزائدة، فإنو جيوز حذفو أك فإف كاف   .ج 
 فرزدؽ: فػىرىازًؽ كفػىرىازًد.

االسم الرباعي الذم أصولو أربعة، مث زيدت عليو حركؼ، كيف ىذه احلالة   .د 
 ربذؼ حركؼ الزيادة من اجلمع، مثل:

 ميتدٍحرًج كدحارًج. –ميدىٍحرًج كدحارًج 
 ياء، فإهنا تبقى يف األغلب، مثل: فإف كاف احلرؼ الرابع الزائد .ق 

 فردكس كفراديس. –عصفور كعصافر 
االسم اخلماسي الذم أصولو مخسة، مث زيد عليو بعض أحرؼ الزيادة حيذؼ  .ك 

منو عند اجلمع حرفاف: احلرؼ اخلامس األصلي، كاحلرؼ الزائد يف ادلفرد، مثل: 
 خٍندىريس كخناًدر. )ىي اخلمر(.

معظم الصيغ اليت ذبمع على )فػىعىاًلل( جيوز فيها زيادة الياء قبل االخرة إف مل  .ز 
 تكن موجودة، كحذفها إف كانت موجودة، 

 ّٓفرازؽ كفرازيق. –جعاًفر كججعافًن مثل: 
: جيمع على فعاليل ما كاف من ذلك مزيدان قبل آخر. حرؼ علة ساكن. فعاليل .ِ

 مثل:
 دينار كدنانًن –قرطاس كقراطيس 

 : جيمع على شيئاف:َأفَاِعل .ّ
 ما كاف على كزف اىفًعل، صفة للتفضيل. . أ

 مثل: أفضل كأفاضل
 فإف كاف صفة لغًن التفضيل.
 ّٔأجدؿ )للصقر( كأجادؿ. –مثل: أسود )للحٌية( كأساكد 

 اسم على أربعة أحرؼ، أٌكلو مهزة زائدة.  . ب
                                                           

 
 .ّْالشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدركس العربية. ص  ّٔ



 أيمنيلة كأنامل –مثل: إصبع كأصابع 
 قبل آخره حرؼي مٌد. : ما كاف من ذلك مزيدان أفاعيل .ْ

 إضبارة كأضابًن –مثل: أساكب كأساليب 
 : اسم على أربعة أحرؼ، أٌكلو تاء زائدة.تفاعل .ٓ

 ذبربة كذبارب –مثل: تنبل كتنابل 
 ّٕ: ما كاف منو مزيدان قبل آخره حرؼ مٌد.تفاعيل .ٔ

 تسبيحة كتسابيح –مثل: تقسيم كتقاسيم 
 ة.: ما كاف على أربعة أحرؼ، أكلو ميم زائدمفاعل .ٕ

 مكنسة كمكانس –مثل: مسجد كمساجد 
 ّٖ: ما كاف من ذلك مزيدان قبل آخر حرؼ مٌد.مفاعيل  .ٖ

 مطمورة مطامًن –مثل: مصباح مصابيح 
 : اسم على أربعة أحرؼ، أكلو ياء زائدةيفاعل  .ٗ

 حيمد كحيامد –مثل: ييعملة يعامل 
 : ما كاف منو مزيدان قبل آخره حرؼي مٌد.يفاعيل .َُ

 ينبوع ينابيع –مثل: حيمـو كحياميم 
 : يطَّرًد يف سبعة:فَ َواعل .ُُ

 يف )فىاًعلىة( امسان أك ًصفىةن، مثل: .أ 
 فجمعها )نػىوىاصو ككضوىاًذب كخىوىاًطىءي(. ّٗ(نَاِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاِطَئةٍ )

 يف اسم على )فػىٍوعىل(، مثل:  .ب 
ٍوثىر كمجها كىوىاثًر.  –جىٍوىىر كمجعها جىوىاًىر   كى

 أك )فػىٍوعىلىة(، مثل:  .ج 
                                                           

 .ّٓنفس ادلرجع، ص  ّٕ
 .ّٔنفس ادلرجع، ص  ّٖ
 .ُٔسورة العق، اية:  ّٗ



 زىٍكبػىعىة كمجعها زىكىاًبع. –صىٍومىعىة كمجعها صىوىاًمع 
 أك )فىاعىل( بالفتح، مثل: .د 

 طىابىع كمجعها طىوىاًبع. –قىالىب كمجعها قوالب  –خىاَتى كمجعها خىوىاًَت 
 أك )فىاًعالء(، مثل: .ق 

 نىاًفقىاء كمجعها نػىوىاًفق. –قاًصياء كمجعها قػىوىاًصع 
 أك )فىاًعل(، مثل: .ك 

ائًز كمجعها   كىاًىن كمجعها كىوىاًىن.  –جىوىائًز جى
 أك يف كصفو على فاعل دلؤنث، مثل: .ز 

 طىاًلق كمجعها طىوىاًلق –حىاًئض كمجعها حىوىاًئض 
 أك دلذكر غًن عاقل، مثل:

 شىاًىق كمجعها شىوىاًىق. –صىاًىل كمجعها صىوىاًىل 
 كشٌذ يف كصفو على )فاًعل( دلذكر عاقل، مثل:

 َْشىاًىد كمجعها شىوىاًىد. –غىاًئب كمجعها غىوىاًئب  –فاًرس كمجعها فػىوىاًرس 
 : ما كاف من ذلك مزيدان قبل آخر حرؼ مٌد.فواعيل .ُِ

 طومار كطوامًن –مثل: طاحونة كطواحٌن 
 ُْ: ما كاف على أربعة أحرؼ، ثانية ياء زائدة.فياعل .ُّ

 ىيزعة ىيازع –مثاؿ: صًنؼ كصيارؼ 
 : ما كاف منو مزيدان قبل آخر حرؼ مٌد.فياعيل .ُْ

 صيداح كصياديح –مثل: صيخود كصياخيد 
 : جيمع على شيئاف.فعائل .ُٓ

اسم مؤمث على أربعة أحرؼ قيل آخره حرؼ مٌد زائد، سواء أكاف تأنيثو  . أ
 بالعالمة. 

                                                           
 .ُِِعبد الغين الدقر، معجم القواعد العربية يف النحو كالتصريف، ص  َْ
 .ّٖنفس ادلرجع، ص  ُْ



 رسالة كرسائل –مثل: سحابة كسحائب 
 ِْصفة على كزف فعيلة دبعىن فاعلة.  . ب

 لطيفة كلطائف –مثل: كردية ككرائم 
 يف عدة صيغ، أشهرىا:: كىو على قياسي فَ َعاِلي .ُٔ

ة(، مثل: .أ   الوزف )فػىٍعالى
 مىٍومىاة كمواك. –مىٍرماة كمىرىاـو 

ة(، مثل:   .ب  ة ك سىعىاؿو الوزف )ًفٍعالى  ًسٍعالى
ء(، مثل: .ج   يف االسم )فػىٍعالى

 كبىٍطحىاء كبىطىاح. –صىٍحراء كصىحىارو. اصلو صحارم 
ء( دلؤنث ال مذكر من لفظ، مثل: .د   يف الوصف )فػىٍعالى

ارًم.عىٍذراء   عىذاىرو. اصلو عىذى
 أف يكوف سلتومان بألف التأنيث ادلقصورة، مثل: .ق 

. اصلو حىبىايل.  حيبػٍلىى كحىبىاؿو
 من االسم ادلزيد حبرفٌن بينهما حرؼ أصلي، كحبذؼ أكذلما، مثل: .ك 

سو حبذؼ النوف أك مجعها قالنس حبذؼ الواك.  ّْقػىلىٍنسيوة كمجعها قىالى
 :: جييٍمىع على أربعة أشياءفَ َعالى .ُٕ

 اسم على كزف )فعلى( بفتح فسكوف، مثل: .ُ
 فػىٍتول كمجعها فػىتىاكل كفػىتىاكو 

 اسم على كزف )ًفٍعلى( بكسر فسكوف، مثل: .ِ
 ًذٍفرل كمجعها ذىفىارل كذىفىارو.

ء )امسان(، مثل: .ّ  ما كاف على كزف: فػىٍعالى
 صىٍحرىاء كمجعها صىحىارل كصىحىار.

                                                           
 .ّٗنفس ادلرجع، ص  ِْ
 .ُِٗ( ص َََِالدكتور زلمود مطرجي، قي الصرؼ كتطبيقاتو )بًنكت: دار النهخة العربية،  ّْ



 عذارل كعذار.أك صفة ألنثى ليس ذلا مذكر، مثل: عذراء كمجعها 
ما كاف على كزف )فػيٍعلى( بضم فسكوف صفة ألنثى ليس ذلا مذكر، مثل:  .ْ

حيٍبلى كمجعها حىبىاىل كحىبىاؿ.
ْْ  

 : جيمع على كزف الفىعاىل كالفعايل أربعة أشياء:فُعاَلى .ُٖ
 مثل: فتول كفتاكل كفتاكو  .اسم على كزف فعلى بفتح فسكوف .أ 
 اسم على كزف ًفعلى بكسر فسكوف. مثل: ًذٍفرل ذفارل  .ب 
 ما كاف على كزف فعالء )امسان(. مثل: صحراء صحارل  .ج 
 ما كاف على كزف فيعلى بضم فسموف صفة   .د 

 ْٓجيمع على الفىعاىل كحدىا ثالثة أشياء: 
 اسم معتل الالـ على كزف فعيلة. مثل: ىديٌة كىدايا .ُ
الفاء أك ًفعالة بكسرىا أك فيعالة  اسم معتل الالـ على كزف  فعالة بفتح  .ِ

 نيقاية نقاية –ًىراكة ىراكل  –بضمها. مثل: جداية زجدايا 
 اسم معتل العٌن كالالـ على كزف فاعلة. مثل: زاكية زكايا .ّ

 : بالتشديد كيطَّرًد يف كل ثالثيٌ  اخره ياء مشٌددة غًن متجٌددة للنسب.فَ َعاِليّ  .ُٗ
 ْٔقيٍمرًٌم كمجعها قىمىارٌم. –مثل:كرسٌي كمجعها كرىاسٌي 

ىذه األكزاف ىي ػوزاف صيغة منتهى اجلموع. كالباحث ال يبحث عن ىذا األكزاف  
ألهنا قد سبقها البحث الذم كتبتو معرفة منجية. كاألكزاف اليت سيأيت ىي أكزاف مجع 

 التكسًن للكثرة غًن صيغة منتهى اجلموع كىي ستة عشر كزنان.

 

 

                                                           
 .َْالشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدركس العربية، ص  ْْ
 .َْنفس ادلرجع، ص  ْٓ
 .ِِْ( ص ََُِأمحد بن منصور اؿ سبالك، أكضح ادلسالك شرح ألفية اإلماـ مالك )القاىرة: دار ابن عفاف،  ْٔ



 كسًن منها:فوائد تتعلق جبمع الت

، أىٍصالن ماف أك زائدان، فتقوؿ يف مجع  .ُ جيوز تعويضي ياء قبل الطىرىًؼ شلَّا حيًذؼى
 )سىفىٍرجىل( ك)ميٍنطىًلق( مجعهما سىفىارٍيج ك مىطىالًٍيق.

أىجاىزى الكيٍوًفييوف: زيادة الياًء يف شليىاًثل )ميفاعل( كحذفها يف شليىاًثل )مىفىاًعيل(  .ِ
 ْٕ.ًفًٍن( من األكؿ قولو تعاىل: كىلىٍو أٍلقىى مىعىاًذيٍػرىهي فػىييًجيػٍريكف يف )عىصىا

عى تكسًن ما جرل على الفعل من امٍسىى الفاعل كادلفعوؿ كأٌكلو ميم  .ّ الجييٍمىع مجى
ًتًشو الفعلى لٍفظنا كمعىن، بل قياسيوي  ضلو: )مىٍضريٍكب( ك)ميٍكرًـ( ك)سليٍتىار( ًلميشىابػىهى

 ميٍفًعل( كٍصفنا للمؤٌنث ضلو: ميٍرًضع كمجعها مىرىاًضع.تٍَّصًحيح، كيػيٍثتىثٍػىنى )مجىٍع ال
كجاء شيذيٍكذان يف ضلو: مىٍعليٍوف كمىٍيميوف كمىٍشؤيـ مجعو على مالعٌن كمىيىاًمٌٍن 
كمىشىائًٍيم. قاؿ األىٍحوىص اليػىٍربػيٍوعي: مىشىائًٍيم لىٍيسيٍوا ميٍصًلًحٌن عىشًنة كال نىاًعبان إاٌل 

يف )ميٍفًعل( كميٍوًسر كميٍفًطر مجعو مىيىاًيًٍن كمىفىاًطًٍن كيف ًبشيـؤ غيراهبا كما شذَّ 
)ميٍفعىل( كميٍنكىر مجعو مىنىاًكًٍن.

ْٖ 
شبو اجلمع: أك اسم اجلنس اجلمعي. كىو اسم يتضمن معىن اجلمع، كمفردهي  .أ 

 ينتهي بتاء التأنيث لغًن العاقل. مثل:
 بقرىة كمجعها بقىرى  –شجرة كمجعها شجىرى 

 ضلىٍلة كمجعها ضٍلل –اـ محامة كمجعها مح
 أك ينتهي مفرده بياء النسبة للعاقل. مثل:

 تركٌي كمجعو ترؾ. –يوناين كمجعو يوناف  –عريٌب كمجعو عرب 
 أبقار. بقر أتراؾ كجيوز مجعو: ترؾ

 اسم اجلمع: ىو اسم مفرد يتضمن معىن اجلمع، كال مفرد من لفظو. مثل:  .ب 
 جيش كمجعو جيوش. –كشعب كمجعو شعوب  –قـو كمجعو أقواـ 

                                                           
 .ُٓرة القيامة، اية: سو  ْٕ
 .ُِٕعبد الغين الٌدقر، معجم القواعد العربية يف النحو كالتصريف، ص ْٖ



عى اجلمعي تكسًن مسِّي: مجع اجلمع. كىو مساعي ال يقاس   .ج  مجع اجلمع: إذا مجًي
مع اجلمع فيسمَّى مجع اجلمع كيكوف ذلك بأف يػيقىدَّدىر اجلمع  ْٗعليو. قد جيي

مفردان فييٍجمىعي على ما تقتضيو األصوؿ. كالغرض من ذلك يف أكزاف مجع القلة أف 
كلذلك قٌل مجع السالمة فيها. كالغرض من مجع أكزاف مجوع  حيصل التكثًن،

رعاية لسالمة  ، كلذلك كثر فيو مجوع السالمة،الكثرة معاملتها معاملة ادلفردة
 االحاد.

 فمثاؿ مجع التكسًن: 
 أكالب مجع أىٍكليب مجع كىٍلب

 أناعيم مجع أنعاـ مجع نػىعىم

 َٓ. كبيوتات مجع بيوت مجع بيتكمثاؿ مجع التصحيح مًجاالته مجع مًجاؿ مجع مجىىل
 

                                                           
 .ِِّالدكتور زلمود مطرجي، قي الصرؼ كتطبيقاتو، ص ْٗ
 .ُْٔالدكتور زلمد سليماف عبد اهلل شقر، معجم علـو اللغة العربية، ص  َٓ
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 لثالثاالفصل 

 عرض البيانات وتحليلها

 منورمعجم ال عن لحمة .أ 

وىو مشهور جّداً ألنو إحدى مدير   قد أّلف معجم ادلنور امحد ورصان منور ىو
قد مات  مدير ادلعهد ادلنور. ادلنّور كرابياك يوغياكرتا. وىو ايضا احدى ملد منادلعهد  

 سنة يف عمره. ٓٛ

جم اللغة العربية إىل اندونيسية وىو من ادلعجم الكامل امع أحدمعجم ادلنور ىو 
وأشذ غلظا وادلشهور يف اندونيسيا. استخدم ىذا ادلعجم كثري من الطالب دلعرفة ترمجة 

ء. ومعاىن ادلفردات العربية إىل اندونيسيا وكذلك لتكون ادلرجع دلفرة ترمجة كتب الصفرا
دخل ىذا ادلعجم يف فصيلة ادلشهور ألنو قد طبعت دلرة أخرى لكل سنة. ولتكميل ىذا 
ادلعجم ألفت اآلن طبعة ادلعجم اللغة االندونيسي إىل اللغة العريب. معجم ادلنور 

 صحف. ٜٔ٘ٔادلستخدم يف ىذا البحث ىو معجم طبعة الرابع عشر ومجل صفحتو 

رصان منّور، مدير ادلدرسة ادلنّور كرابياك ألف ىذا ادلعجم الثحني احلاج أمحد و 
يوغياكرتا. ىذا ادلعجم احدى من صغره احلاج علي مأسوم ومن بني طالبو استحق 

 احلاج أمحد ورصان أكثر من مفردات اللغة.

رتب ىذا ادلعجم حسب أصل الكلمة، مثل يف حبث الكلمة "صان" ال جنده يف 
 نبحثو يف ترتيب ص و ن ألّن "صان" ترتيب حرف ص ا ن، ولكن نعده إىل أصلو يعين

أصلو "صون". إذا يف حبث الكلمة من ىذا ادلعجم الزم أن هنتمو ىل ىذه الكلمة كلها 
من حروف  األصلية ألو فيو حرف زائدة. إذا كل حروفها أصلية فنبحثو حسب أول 

 حروفها. ولكن إذا فيها حرف زائد فنعدىا إىل حروفها األصلية.
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ت أو الرموز لتسهيل َمن يستغمل ىذا امبختصرات والعالمكّمل ىذا ادلعجم 
 منها: دلعجم يف تفهيم ادلفردة ادلوجودة،ا

لتفريق بني مادة مبادة أخرى.  ٔ.عالمة جنم )*( ادلستخدم يف أوائل ادلادة . أ
 مثل:

 يكتب...-*كتب
 يكنس...-*كنس

 ( دّل على تكرير الكلمة قبلها. مثل:-ب. عالمة الشرطة )
 أكال-*اكل

 الطعام: تناولو-
 اجللد-
 حقو: ىضمو-

 ج. عالمة َ)     ُ(، دلّعلى حركة عني الفعل لفعل ادلضارع. مثل:
 *بسط  بسطاً 

 * هبر  هبراً 
أما ادلختصرات منها: حرف "ج" دّل على مجع و"م" دّل على مؤوث  

و"د خ" دّل على تلك الكلمة من لغة أجنيب. وكذلك يف معجم اللغة 
 م فيها.االندونيسي استخد

اما الباحث حيلل عن مجع التكسري للكثرة يف معجم ادلنور ألمحد ورصان منور  
الذي يكون من حرف األلف حّّت احلاء. ومن ناحية اجلمع، أن مجع التكسري يقوف 
مجع ادلؤنث السامل ومجع ادلذكر السامل يف الشيوع. إن مجع التكسري لو من األوزان. فمن 

                                                           
 .xi( ٜٜٚٔ Pustaka progressifسوربيا: أمحد ورصان منّور، معجم ادلنور عريب إىل اندونيسيا ) ٔ
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ربعة أوزان وجلمع الكثرة ستة عشر وزنا وتسعة عشر وزنًا صيغة ادلعروف أن جلمع القلة أ
 ٕمنتهى اجلموع.

 تركيب جملة جمع التكسير للكثرة  .ب 
وبعد أن يبحث الباحث األلفاظ اليت تدل على مجع التكسري للكثرة يف معجم 
ادلنور ألمحد ورصان منور، وجد الباحث البيانات. وعرض البيانات حسب تركيب 

 احلروف ىي:

 معنى في المعجمال وزنال جمعال مفردال صفحةال فحر ال رقمال

 Rumput فُ ُعلٌ  أُُوبّ  األب   ٔ ألف ٔ

 Masa فُ ُعولٌ  اُبُودٌ  األَبدُ    ٕ

 Sesuatu yang أَفَاِعل أواَِبدُ  اآلِبَدة ٕ  ٖ
menakutkan 

 iblis أفاعل وأفاعلة أَبَالِْيس وأبَابَِلة ِإْبِلْيس ٗ  ٗ

 Genis bagu tanpa فُ ُعْول و ِفَعال أتُ ْوب وِإتَابٌ  اإِلْتبُ  ٘  ٘
lengan 

 Tempat مفاعل آتُِ مَ  ادلأتًُ    ٙ

 Keledai betina فُ ُعلٌ  اُُتنٌ  االَتَانُ    ٚ

 Pajak فعايل أَتَاِوي اإِلتَاَوةُ  ٙ  ٛ

 Yang dimulikan فُ َعالء اُثَ رَاءُ  االَِثرْي    ٜ

 Dapur api فعايلي  اَثَاِفّ  االُْثِفيَّةُ  ٛ  ٓٔ

 Pahala, ganjaran فُ ُعْولٌ  اُُجْورٌ  ااَلْجرُ  ٜ  ٔٔ

 Pelayan فُ َعاَلءٌ  اَُجرَاءٌ  ااَلِجي ْرُ    ٕٔ

 Sarang harimau فُ َعلٌ  اَُجمٌ  ااَلمَجَةُ  ٓٔ  ٖٔ

                                                           
 .ٔٛ( ص ٜٜٚٔالدكتور حممد على اخلويل، الرتاكب الشائعة يف اللغة العربية دراسة إحصائية )عمان: دار الفالح،  ٕ
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 Dendam ِفَعلٌ  ِاَحنٌ  ااِلْحَنةُ  ٔٔ  ٗٔ

 Jalan, cara مفاعل مآِخذُ  ادلاَخذُ    ٘ٔ

 Kantong kulit فَ َعاىَل  أَداَوى اإِلَداَوةُ  ٗٔ  ٙٔ

 Tempat adzan َمَفاِعل َمآِذنُ  ادلِْئَذنَةُ  ٘ٔ  ٚٔ

 Hajat, kebutuhan َمَفاِعل َمآِرب ادلاَربُ  ٙٔ  ٛٔ

 Diyat فُ ُعْول أُرْوشٌ  األْرشُ  ٛٔ  ٜٔ

 Batas antara dua tanah فُ َعلٌ  اَُرفٌ  االُْرَفةُ    ٕٓ

 Sofa فَ َعاِئل أرَاِئكُ  األرِْيَكةُ  ٜٔ  ٕٔ

 Bendera فُ َعلٌ  اَُرمٌ  االُْرَمةُ    ٕٕ

 Asal  اَُرْومٌ  ااَلُرْوَمةُ    ٖٕ

 Jenis domba فَ َعايلي  اَرَاِوي   االُْرِويَّةُ    ٕٗ

 Tempat, jalan sempit مفاعل َمآزِقٌ  ادلْأَزقُ  ٕٔ  ٕ٘

 Guru أَفَاِعيلٌ  أساتِْيُذ  ااَلْستاذُ  ٖٕ  ٕٙ

 Singa فُ ُعلٌ  اُُسدٌ  االَسدُ    ٕٚ

 Keluarga فُ َعلٌ  َسرٌ اُ  االْسرةُ    ٕٛ

 Tiang أفَاِعْيلُ  اَُساِطنْيُ  األْستُ َوانَة ٕٗ  ٜٕ

 Kisah, hikayat أفَاِعْيلُ  أساِطرْي  ااُلْسطُْوَرةُ    ٖٓ

 Armada, laut أفَاِعْيلُ  أَساِطْيلُ  ااُلْسطُْولُ    ٖٔ

 Tiang فعال اََواسٍ  اآلِسَيةُ  ٕٙ  ٕٖ

 Ikatan, pertalian فَ َواِعل اََواِصرُ  اآلِصَرةُ  ٕٚ  ٖٖ
keluarga 

 Pot bunga فُ ُعلٌ  أُصصٌ  األِصْيصُ    ٖٗ

 Pangkal فُ ُعْولٌ  ُاُصْولٌ  األْصلُ  ٕٛ  ٖ٘

 Bingkai فُ ُعلٌ  اُطُرٌ  اإِلطَارُ  ٜٕ  ٖٙ
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 Penyu فُ ُعلٌ  أُطُمٌ  األطُْومُ    ٖٚ

 Kain alas pelana فُ ُعلٌ  ُأُكفٌ  االَُكافُ  ٕٖ  ٖٛ

 Tempat yang tinggi فُ ُعْولٌ  اُُمْوتٌ  ااَلْمتُ    ٜٖ

 Perintah فواعل اََواِمرُ  األمرُ  ٖٛ  ٓٗ

رُ    ٔٗ  Amir, raja فُ َعاَلءُ  اَُمرَاءُ  اأَلِمي ْ

 Yang aman فُ َعاَلءٌ  اَُمَناءُ  األِمنْيُ  ٔٗ  ٕٗ

 Budak perempuan ِفَعالٌ  ِإَماءٌ  األَمةُ  ٕٗ  ٖٗ

 Perempuan ِفَعالٌ  اِنَاثٌ  األنْ َثى   ٗٗ

 Manusia  اُنَاسٌ  اإلْنسُ  ٖٗ  ٘ٗ

 Seorang manusia فَ َعايلّ  اَنَاِسي   اإِلْنِسي     ٙٗ

 Manusia فَ َعايل  اَنَاِسي اإلْنَسانُ    ٚٗ

 Perempuan yang baik أَفَاِعلُ  اََواِنس اآلِنَسةُ    ٛٗ
hati 

 Hidung فُ ُعْولٌ  اُنُ ْوفٌ  األْنفُ  ٗٗ  ٜٗ

 Kulit فُ ُعلٌ  اُُىبٌ  اإلَىابُ  ٘ٗ  ٓ٘

ْوِئدُ  ٚٗ  ٔ٘
َ
 Perkara besar مفاعل َمآِودُ  ادل

 Angsa ِفَعلٌ  ِاَوزٌ  اإلَوزَّةُ    ٕ٘

 Yang pertama فعائل اََواِئل األّولُ  ٜٗ  ٖ٘

ْؤِيدُ  ٔ٘  ٗ٘
ُ
 Bencana مفاعل َمآِودُ  ادل

 Manusia أَفاِعْيلُ  اَيَاِسنْيُ  اإليَسانُ    ٘٘

 Duda فعائل اَيَائِمٌ  األّييُ    ٙ٘

 Ular فعول اُيُ ْومٌ  ااَلّيُْ    ٙ٘

 Kain tebal فعول بُ تُ ْوتٌ  الَبت   ٘٘ باء ٚ٘

 Potongan (dari sesuatu ِفَعلٌ  ِبَكتٌ  الِبْتَكةُ  ٙ٘  ٛ٘
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yang dipotong) 

 Jerawat فُ ُعْولٌ  بُ ثُ ْورٌ  الَبثْ َرةُ  ٚ٘  ٜ٘

 Tempat ditepi sungai فُ ُعْولٌ  بُ ثُ ْوقٌ  البْثقُ    ٓٙ

 Kejahatan فعالل اَبَاِجرُ  الُبْجرُ  ٛ٘  ٔٙ

ْبَحثُ  ٜ٘  ٕٙ
َ
 Tema مفاعل َمَباِحثُ  ادل

 Laut فعول أو ِفَعال حُبُْوٌر أو حِبَارٌ  الَبْحرُ  ٓٙ  ٖٙ

 rawa ِفعال أو فَ ْعلٌ  حِباٌر أو حَبْرٌ  الَبْحَرةُ    ٗٙ

 Yang bakhil فُ َعالء ُُبَاَلءُ  الَبِخْيلُ  ٕٙ  ٘ٙ

 Yang terhormat فُ َعاَلء بَُدَخاءُ  الَبِدْيخُ  ٖٙ  ٙٙ

 Bulan purnama فعول بُُدْورٌ  الَبْدرُ  ٗٙ  ٚٙ

 dirham 10.000 ِفَعٌل أو فُ ٌعْولٌ  ِبَدٌر أو بُُدْورٌ  الَبْدَرةُ    ٛٙ

 Bid’ah ِفَعلٌ  ِبدَعٌ  الِبْدَعةُ  ٘ٙ  ٜٙ

 Belah, rekah فعول بُُذْوحٌ  الَبْذحُ  ٚٙ  ٓٚ

 Yang tinggi فواعل بَ َواِذخُ  الَباِذخُ    ٔٚ

 Benih, biji فعول بُُذْورٌ  الَبْذرُ  ٛٙ  ٕٚ

 Makhluk فعاىل بَ رَايَا الََبِيَّةُ  ٓٚ  ٖٚ

 Seorang barbar  بَ رَاِبَرة البَ ْربَرِي     ٗٚ

 Tanah datar ِفَعالٌ  ِبرَاثٌ  البَ ْرثُ    ٘ٚ

 Cakar kuku binatang مفاعل بَ رَاِثنُ  البُ ْرثُنُ    ٙٚ
buas 

 ,Buku jari مفاعل بَ رَاِجمُ  البُ ْرمُجَةُ  ٔٚ  ٚٚ

 Angin panas (dimusim فواعل بَ َوارِحُ  الَبارِحُ  ٕٚ  ٛٚ
kemarau) 

 Utusan, pesuruh فُ ْعلٌ  بُ ْردٌ  البَ رَّادُ    ٜٚ

 Macan loreng افاِعلُ  اَبَارِدُ  االَبْ َردُ  ٖٚ  ٓٛ
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 Kuda tarik فَ َعالِْيلُ  بَ رَاِدْينُ  الَبَْدْونُ    ٔٛ

 Daratan فُ ُعْولٌ  البُ ُرْورُ  البَ ر   ٗٚ  ٕٛ

 Sahara فَ َعايل بَ رَارِي البَ رييَّةُ    ٖٛ

 Kutu فَ َعالِْيلُ  بَ رَاِغْيثُ  البُ ْرُغْوثُ  ٚٚ  ٗٛ

 Kilat فُ ُعْولٌ  بُ ُرْوقٌ  البَ ْرقُ    ٘ٛ

 Kendi أَفَاِعْيلُ  اَبَارِْيقُ  ااِلْبرِْيقُ  ٛٚ  ٙٛ

 Cadar مفاعل بَ رَاِقعُ  البُ ْرُقعُ    ٚٛ

 Kolam ِفَعلٌ  ِبَركٌ  الَبَْكةُ    ٛٛ

 Gunung berapi فَ َعالِْيلُ  بَ رَاِكنْيُ  البُ رْكانُ  ٜٚ  ٜٛ

 Acara, program مفاعل بَ رَاِمجُ  البَ ْرنَاَمجُ    ٜٓ

 Bukti فَ َعالِْيلُ  بَ رَاِىنْيُ  البُ ْرَىانُ  ٓٛ  ٜٔ

 Sebentar, sekejab فُ َعلٌ  بُ َرهٌ  البُ ْرَىةُ    ٕٜ

 Biji, benih فُ ُعْولٌ  بُ ُزْورٌ  الِبْزرُ  ٔٛ  ٖٜ

 Senjata فُ ُعْولٌ  ْوزٌ زُ ب ُ  البَ ز     ٜٗ

 Kebun فَ َعالِْيلُ  َبَساِتنْيُ  الُبْسَتانُ  ٕٛ  ٜ٘

 Penyakit bawasir فَ َعالِْيلُ  بَ َواِسي ْرُ  الَباُسْورُ  ٖٛ  ٜٙ

 Hamparan فُ ُعلٌ  ُبُسطٌ  الِبَساطُ  ٗٛ  ٜٚ

 Bencana, malapetaka فواعل بَ َواِسقُ  الَباِسَقةُ    ٜٛ

 Singa فواعل بَ َواِسلُ  الَباِسلُ  ٘ٛ  ٜٜ

 Kecantikan فعائل َبَشائِرُ  الَبَشاَرةُ  ٙٛ  ٓٓٔ

 Yang bisa melihat فُ َعاَلء ُبَصرَاءُ  الَبِصي ْرُ  ٛٛ  ٔٓٔ

َرةُ    ٕٓٔ  Akal فعائل َبَصائِرُ  الَبِصي ْ

 Mata مفاعل بَ َواِصرُ  الَباِصرَةُ    ٖٓٔ
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 Yang bodoh  بَ ْعَصاءُ  االَْبَصعُ    ٗٓٔ

 Barang dagangan فعائل َبَضاِئضُ  الِبَضاَعةُ  ٜٓ  ٙٓٔ

 Itik ِفَعالٌ  ِبطَاطٌ  الَبط   ٜٔ  ٚٓٔ

 Perut فُ ُعْولٌ  بُطُْونٌ  الَبْطنُ  ٖٜ  ٛٓٔ

فُ ُعْوٌل أو  بُ ُعْوٌل أو ِبَعالٌ  البَ ْعلُ  ٜٙ  ٜٓٔ
 ِفَعالٌ 

Suami 

 Bagal ِفعالٌ  ِبَغاٌل أو اَبْ َغالٌ  البَ ْغلُ  ٜٛ  ٓٔٔ

 Wanita pelacur فَ َعاىَل  بَ َغايَا الَبِغي     ٔٔٔ

 Sapi, lembu فُ َعلٌ  بُ َقرٌ  البَ َقرُ  ٜٜ  ٕٔٔ

 Paya, rawa ِفَعالٌ  ِبَقاعٌ  البَ ْقَعاءُ  ٓٓٔ  ٖٔٔ

 Sayur فُ ُعْولٌ  بُ ُقْولٌ  البَ ْقلُ    ٗٔٔ

 sisa فَ َعاىَل  بَ َقايَا الَبِقيَّةُ  ٔٓٔ  ٘ٔٔ

 Anak unta فُ ْعاَلنٌ  ُبْكرَانٌ  الَبْكرُ  ٕٓٔ  ٙٔٔ

 Kerekan  َبَكرٌ  الَبْكَرةُ    ٚٔٔ

 Keadaan ِفَعلٌ  ِبَكلٌ  الِبْكَلةُ  ٖٓٔ  ٚٔٔ

 Yang bisu فُ ْعلٌ  ُبْكمٌ  االَْبَكمُ    ٛٔٔ

 Tanah yang gersang فواعل بَ َواِلحُ  الَباِلحُ  ٗٓٔ  ٜٔٔ

 Iblis أفَاِعْيلُ  اَبَالِْيسُ  اِْبِلْيسٌ  ٘ٓٔ  ٕٓٔ

 Yang fasih فُ َعاَلء بُ َلَغاءُ  الَبِلْيغُ  ٚٓٔ  ٕٔٔ

 Ujian, cobaan فَ َعاىَل  َباَليَا البَ ْلَوى ٜٓٔ  ٕٕٔ

 Bendera فُ ُعْولٌ  بُ نُ ْودٌ  البَ ْندُ  ٓٔٔ  ٖٕٔ

 Bank فُ ُعْولٌ  بُ نُ ْوكٌ  البَ ْنكُ  ٔٔٔ  ٕٗٔ

 Anak perempuan  بَ َناتٌ  الِبْنتُ  ٕٔٔ  ٕ٘ٔ
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 Bangunan فعاىل َمبانٍ  ادلب َْن    ٕٙٔ

 penganggur عَّلٌ ف ُ  بُ هَّلٌ  الَباِىلُ  ٘ٔٔ  ٕٚٔ

 Pelawak, badut فَ َعالِْيلُ  بَ َهالِْيلُ  البُ ْهُلْولُ    ٕٛٔ

 Hewan, binatang فعائل بَ َهائِمُ  الَبِهْيَمةُ    ٜٕٔ

 ,Yang kelu lidahnya فُ ْعلٌ  بُ ْهمٌ  االَبْ َهمُ  ٙٔٔ  ٖٓٔ
bisu 

 Penyakit bawasir فَ َعالِْيلُ  بَ َواِسي ْرُ  البُ ْوِسي ْرُ  ٜٔٔ  ٖٔٔ

 Kejelekan, kejahatan فعائل بَ َواِئقُ  الَبائَِقةُ  ٕٓٔ  ٕٖٔ

 Curah air hujan yang فُ َعلٌ  بُ َوقٌ  البُ ْوَقةُ    ٖٖٔ
deras 

 Rumah فُ ُعْولٌ  بُ يُ ْوتٌ  البَ ْيتُ  ٕٕٔ  ٖٗٔ

 Yang berwarnah putih فُ ْعلٌ  ْيضٌ بِ  االَبْ َيضُ  ٕٗٔ  ٖ٘ٔ

 Penjualan فُ ُعْولٌ  بُ يُ ْوعٌ  البَ ْيعُ    ٖٙٔ

َعةُ  ٕ٘ٔ  ٖٚٔ  Tempat peribadatan ِفَعلٌ  بَِيعٌ  الِبي ْ

 Peti فَ َعالِْيلُ  تَ َوابِْيتُ  الَتابُ ْوتُ  ٕٚٔ تاء ٖٛٔ

 Bayangan فَ َعالِْيلُ  تَ َبابِْيعُ  الت بَّعُ  ٕٛٔ  ٜٖٔ

 Penolong ِفَعالٌ  تَِباعٌ  التَِّبْيعُ    ٓٗٔ

 Yang mengikuti فواعل تَ َواِبعُ  الَتابِْيعُ    ٔٗٔ

َعةُ    ٕٗٔ  Akibat فواعل تَ َواِبعُ  التَّابِي ْ

 Dendam, permusuhan فُ ُعْولٌ  تُ بُ ْولٌ  الَتْبلُ    ٖٗٔ

-Bumbuh, rempah فواعل لُ تَ َوابِ  الَتابِْيلُ  ٜٕٔ  ٗٗٔ
rempah 

 Pedagang فُ عَّالٌ  ُُتَّارٌ  الَتاِجرُ    ٘ٗٔ

 Tempat berdagang مفاعل َمَتاِجرُ  ادلْتِجًرةُ    ٙٗٔ

 Hadiah فُ َعلٌ  ُُتَفٌ  الت ْحَفةُ    ٚٗٔ
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ْتَحفُ  ٖٓٔ  ٛٗٔ
ُ
 museum مفاعل َمَتاِحفُ  ادل

 Bangku فُ ُعْولٌ  ُُتُْوتٌ  الَتْختُ    ٜٗٔ

 Batas فُ ُعْولٌ  ُُتُْومٌ  الُتْخمُ    ٓ٘ٔ

 Tulang dada فعائل تَ رَاِئبُ  الرَتِيْ َبةُ  ٖٔٔ  ٔ٘ٔ

 Perisai, tameng ِفَعالٌ  تِرَاسٌ  التُ ْرسُ  ٕٖٔ  ٕ٘ٔ

 Pintu فُ َعلٌ  تُ رَعٌ  التُ ْرَعةُ    ٖ٘ٔ

 Tulang selangka فَ َعايل الت َّرَاِقي التَ ْرقُ َوةُ  ٖٖٔ  ٗ٘ٔ

 Kotoran kuku ِفَعَلةٌ  تَِفَفةٌ  الت ف   ٖ٘ٔ  ٘٘ٔ

 Tali celana ِفَعلٌ  َككٌ تِ  التيكَّةُ  ٖٙٔ  ٙ٘ٔ

 Tanah tinggi ِفَعالٌ  ِتاَلعٌ  التَ ْلَعةُ  ٖٚٔ  ٚ٘ٔ

 Anak bukit, tanah ِفَعالٌ  ِتاللٌ  التَّل     ٛ٘ٔ
yang tinggi 

 Anak muda ِفَعالٌ  ِتاَلمٌ  الت يْلمُ  ٖٛٔ  ٜ٘ٔ

 Murid فَ َعالِْيلُ  َتاَلِمْيذُ  التّ ْلِمْيذُ    ٓٙٔ

 Buaya فَ َعالِْيلُ  ِتَاِسْيحُ  الَتْمَساحُ  ٜٖٔ  ٔٙٔ

 Jimat فعائل َِتَاِئمُ  التَِّمْيَمةُ    ٕٙٔ

 Dapur api فَ َعالِْيلُ  تَ َنانِي ْرُ  الت ين  ْورُ  ٓٗٔ  ٖٙٔ

 mahkota ِفْعاَلنٌ  تِْيَجانٌ  الَتاجُ  ٔٗٔ  ٗٙٔ

 Kambing hutan فُ ُعْولٌ  تُيْوسٌ  الت َّْيسُ  ٕٗٔ  ٘ٙٔ

 Lumpur yang berbau  ثَْأطٌ  الثَّْأطَةُ  ٗٗٔ ثاء ٙٙٔ
busuk 

 Kutil فَ َعالِْيلُ  ثَآلِْيلُ  الث  ْؤُلْولُ    ٚٙٔ

 Yang bodoh ِفَعالٌ  ثَِباطٌ  الثَِّبطُ  ٙٗٔ  ٛٙٔ

 payudara  اَْثدٍ  الثَّْديُ  ٚٗٔ  ٜٙٔ
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 Ular فَ َعالِْيلُ  ثَ َعاِبنْيُ  الث  ْعَبانُ  ٜٗٔ  ٓٚٔ

ثْ َعبُ    ٔٚٔ
َ
 Saluran air kolam َمَفاِعلُ  َمثَاِعبُ  ادل

 Rubah, pelanduk  ثُ َعاِلبُ  الث َّْعَلبُ  ٓ٘ٔ  ٕٚٔ

 Anak sungai, kolam فُ ْعاَلنٌ  ثُ ْغَبانٌ  الث َّْغبُ    ٖٚٔ

 Mulut فُ ُعْولٌ  ثُ ُغْورٌ  الث َّْغرُ    ٗٚٔ

 Tungku فَ َعايل اَثَايف  االُْثِفَيةُ  ٔ٘ٔ  ٘ٚٔ

 Tangsi, asrama tentara فُ َعلٌ  ُثَكنٌ  الث ْكَنةُ  ٖ٘ٔ  ٙٚٔ

 Aib, cacat مفاعل َمثَاِلبُ  ادلثْ َلبُ    ٚٚٔ

 Salju فُ ُعْولٌ  ثُ ُلْوجٌ  الثَ ْلجُ  ٘٘ٔ  ٛٚٔ

 Debu sumur yang ِفَعالٌ  ِثاَللٌ  الث َّلَّةُ    ٜٚٔ
dikeluarkan 

َية الث يَن  ٛ٘ٔ  ٓٛٔ  Sesuatu yang diulangi  ثِن ْ
dua kali 

 Sekon (1/60 menit) فَ َعاىل ثَ َوانٍ  الثَانَِيةُ  ٜ٘ٔ  ٔٛٔ

 Senar gitar فَ َعاىل َمثَانٍ  ادلثْ َن    ٕٛٔ

 Baju ِفَعالٌ  ثَِيابٌ  الثَ ْوبُ    ٖٛٔ

 Sapi jantan  ثِي ْرَانٌ  الث َّْورُ  ٓٙٔ  ٗٛٔ

 Sumur yang dalam ِفَعالٌ  ِجَبابٌ  اجُلب   ٖٙٔ جيم ٘ٛٔ

ُجَبٌب أو  اجلُبَّةُ    ٙٛٔ
 ِجَبابٌ 

 Jubah فُ َعٌل أو ِفَعالٌ 

 Keranjang dari kulit فعالل َجَباِجبُ  ْبُجَبةُ اجلُ  ٗٙٔ  ٚٛٔ

 Gunung ِفَعالٌ  ِجَبالٌ  اجلًَبلُ  ٘ٙٔ  ٛٛٔ

 Dahi, kening فُ ُعلٌ  ُجُبٌ  اجلَِبنْيُ  ٙٙٔ  ٜٛٔ

َهةُ    ٜٓٔ  Dahi ِفَعالٌ  ِجَباهٌ  اجلَب ْ
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 Tubuh, badan فُ َعلٌ  ُجَثثٌ  اجلُثَّةُ  ٚٙٔ  ٜٔٔ

 Tumpukan batu  ُجثَّى اجلُثْ َوةُ  ٛٙٔ  ٕٜٔ

 Yang berlutut  ُجِثيي  اجلَاِثي   ٖٜٔ

 Tempat perlindungan مفاعل ََمَاِحرُ  اجمْلَحرُ  ٜٙٔ  ٜٗٔ

 Anak keledai, anak ِفَعالٌ  ِجَحاشٌ  اجَلْحشُ    ٜ٘ٔ
kuda 

 Bunglon فُ ُعْولٌ  ُجُحْولٌ  اجَلْحلُ  ٓٚٔ  ٜٙٔ

 Wanita yang tua renta شبو فَ َعاِلل َجَحاِمرُ  اجَلْحَمِرشُ  ٔٚٔ  ٜٚٔ

 Nenek moyang فُ ُعْولٌ  ُجُدْودٌ  اجَلد   ٕٚٔ  ٜٛٔ

 Alamat, tanda فُ َعلٌ  ُجَددٌ  اجُلدَّةُ    ٜٜٔ

 Tembok, dinding فُ ْعاَلنٌ  ُجْدرَانٌ  اجَلْدرُ  ٗٚٔ  ٕٓٓ

 Anggota badan فُ ُعْولٌ  ُجُدْولٌ  اجَلْدلُ  ٘ٚٔ  ٕٔٓ

 Tali yang dipintal فُ ُعلٌ  ُجُدلٌ  اجَلِدْيلُ    ٕٕٓ

 Anak sungai َمَفاِعلُ  َجَداِولُ  اجَلْدَولُ    ٖٕٓ

 Anak kambing umur 1  َاْجدٌ  اجَلْديُ  ٙٚٔ  ٕٗٓ
tahun 

 Akar, pangkal فُ ُعْولٌ  رٌ ُجُذوْ  اجَلْذرُ  ٚٚٔ  ٕ٘ٓ

 Batang فُ ُعْولٌ  ُجُذْوعٌ  اجِلذْعُ    ٕٙٓ

 Anak hewan ِفَعالٌ  ِجَذاعٌ  اجَلَذاعُ    ٕٚٓ

 Tonggak pohon فُ ُعْولٌ  ُجُذْولٌ  اجِلْذلُ  ٛٚٔ  ٕٛٓ

 Asal, pangkal فُ ُعْولٌ  ُجُذْومٌ  اجِلْذمُ    ٜٕٓ

 ,Asal, pangkal فَ َعالِْيلُ  َجَذاِمريُ  اجُلْذُمْورُ    ٕٓٔ
permulaan 

 Bara api  َجًذى اجَلْذَوةُ    ٕٔٔ

 Rumah jebakan فَ َعايل َجرَاِئي اجَلرِيْ َئةُ  ٜٚٔ  ٕٕٔ
binatang 
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 Kantong kulit فُ ُعلٌ  ُجُربٌ  اجلِرَابُ    ٖٕٔ

 Kaos kaki فواعل َجَواِربُ  اجَلْوَربُ    ٕٗٔ

 Pangkal, asal فَ َعالِْيلُ  َجرَاثِْيمُ  اجلُْرثُ ْوَمةُ  ٓٛٔ  ٕ٘ٔ

 luka فُ ُعْولٌ  ُجُرْوحٌ  اجلُرْحُ    ٕٙٔ

 Yang luka فَ ْعلي َجْرَحى اجَلرِْيحُ    ٕٚٔ

 Anggota badan فواعل َجَوارِحُ  اجلَارَِحةُ  ٔٛٔ  ٕٛٔ

  Puncak gunung فُ ُعْولٌ  ُجُرْودٌ  اجلُْردُ    ٜٕٔ

   seekor belalang  َجرَادٌ  اجَلرَاَدةُ    ٕٕٓ

 Surat kabar فَ َعاِئلُ  َجرَاِئدُ  اجَلرِْيَدةُ    ٕٕٔ

 Sepotong roti مفاعل َجرَاِدقُ  اجَلْرَدقُ  ٕٛٔ  ٕٕٕ

 Tikus ِفْعاَلنٌ  ِجْرَذانٌ  اجلَُرذٌ    ٖٕٕ

 Tanah yang berbatu فَ َعاِللُ  َجرَاِولُ  اجَلْرَولُ  ٙٛٔ  ٕٕٗ

 Sampan, tongkang فُ ُعْولٌ  ُجُرْومٌ  اجَلْرمُ    ٕٕ٘

 Badan, tubuh فُ ُعْولٌ  ُجُرْومٌ  اجلِْرمُ    ٕٕٙ

 Dosa, kesalahan فُ ُعْولٌ  ُجُرْومٌ  اجلُْرمُ    ٕٕٚ

 Isi فَ َعاِئلُ  َجرَاِئمُ  اجَلرْْيَةُ  ٚٛٔ  ٕٕٛ

 Anak anjing/singa ِفَعالٌ  ِجرَاءٌ  اجَلْروُ    ٜٕٕ

 Saluran, aliran فَ َعاىل ََمارٍ  اجمْلَرى ٛٛٔ  ٖٕٓ

 Kambing yang فُ ُعلٌ  ُجُزرٌ  اجَلُزْورُ  ٜٛٔ  ٖٕٔ
disembeli 

 Pulau فَ َعاِئلُ  َجزَائِرُ  اجَلزِيْ َرةُ    ٕٖٕ

ْجزِرُ    ٖٖٕ
َ
 Pembantaian مفاعل ََمَازِرُ  ادل

  Bulu domba ِفَعلٌ  ِجَززٌ  اجلِزَّةُ    ٖٕٗ

 Amil jazim فواعل َجَوازِمُ  اجَلْزمُ  ٜٓٔ  ٖٕ٘
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 Upeti ِفَعالٌ  ِجزَاءٌ  اجلِْريَةُ    ٖٕٙ

 Jembatan فُ ُعْولٌ  ُجُسْورٌ  اجِلْسرُ  ٕٜٔ  ٖٕٚ

 Bukit  ُجَشاشٌ  اجُلشُ  ٖٜٔ  ٖٕٛ

 Yang tamak ِفَعالٌ  ِجَشاعٌ  اجَلِشعُ    ٜٖٕ

 Tempat anak panah ِفَعالٌ  ِجَعابٌ  اجلْعَبةُ  ٜٗٔ  ٕٓٗ

 Yang bakhil ِفَعالٌ  ِجًعادٌ  اجَلْعدُ  ٜ٘ٔ  ٕٔٗ

 Kotoran binatang buas فُ ُعْولٌ  ُجُعْورٌ  اجَلْعرُ    ٕٕٗ

 Kumbang, kepik ِفْعاَلنٌ  ِجْعاَلنٌ  اجلَُعلُ  ٜٙٔ  ٖٕٗ

 Sumur yang luas ِفَعالٌ  ِجَفارٌ  اجَلْفرُ  ٜٚٔ  ٕٗٗ

 Kotoran gajah فُ ُعْولٌ  ُجُفْولٌ  اجَلْفلُ  ٜٛٔ  ٕ٘ٗ

 Genta فَ َعاِللُ  َجاَلِجلُ  اجلَْلَجلُ  ٕٓٓ  ٕٙٗ

 Kulit فُ ُعْولٌ  ُجُلْودٌ  اجلِْلدُ  ٕٔٓ  ٕٚٗ

 Sepotong kulit  ِجْلدٌ  اجلِْلَدةُ    ٕٛٗ

 Tali cambuk َفعاَِئلُ  َجاَلئِزُ  اجِلاَلزُ  ٕٕٓ  ٜٕٗ

 Polisi فَ َعاِللُ  َجاَلِوزَةُ  اجلِْلَوازُ    ٕٓ٘

 Yang kasar, keras فُ ُعْولٌ  ُجُلْوفٌ  اجلِْلفُ  ٖٕٓ  ٕٔ٘

ُجْلٌف أو  اجلَِلْيفُ    ٕٕ٘
 َجاَلِئفُ 

 Yang kasar, keras فُ ْعٌل أو فَ َعاِئلُ 

 Pecahan roti kering ِفَعلٌ  ِجَلفٌ  اجلِْلَفةُ    ٖٕ٘

 Karung فواعل َجَواِلقُ  اجُلَواِلقُ  ٕٗٓ  ٕٗ٘

  ِفَعالٌ  ِجاَللٌ  اجُلل     ٕ٘٘

 Perkara besar فُ َعلٌ  ُجَللٌ  اجلُلَّى   ٕٙ٘

 Keranjang besar ِفَعالٌ  ِجاَللٌ  اجلُلَّةُ    ٕٚ٘
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ءٌ  اجلَِلْيلُ    ٕٛ٘  Yang lanjut usia  َاِجالَّ

 Batu karang فَ َعاِللُ  َجاَلِمدُ  اجلَْلَمدُ  ٕ٘ٓ  ٜٕ٘

 Batu besar ِفَعالٌ  ِجاَلهٌ  اجلَْلَهةُ    ٕٓٙ

 Kaum imigran فعاىل َجَوالٌ  اجلَِلَيةُ  ٕٙٓ  ٕٔٙ

 Kuda tak mau lari فواعل َجَواِمحُ  اجلَاِمحُ  ٕٚٓ  ٕٕٙ

 Tanah فُ ْعلٌ  مُجْدٌ  اجَلَمادُ    ٖٕٙ

 Kerikil ِفَعالٌ  مِجَارٌ  اجَلْمَرةُ  ٕٛٓ  ٕٗٙ

 Kerbau فَ َعالِْيلُ  َجَواِمْيسُ  اجلَاُمْوسُ    ٕ٘ٙ

 ’Masjid jami فواعل َجَواِمعُ  جاِمعٌ  ٜٕٓ  ٕٙٙ

مِجَاٌل أو  اجَلَملُ  ٕٓٔ  ٕٚٙ
 َامْجَالٌ 

 Unta ِفَعالٌ 

 Perkataan فُ َعلٌ  مُجَلٌ  اجُلْمَلةُ  ٕٔٔ  ٕٛٙ

 Lambung, rusuk فُ ُعْولٌ  ُجنُ ْوٌب  اجلَْنبُ  ٕٕٔ  ٜٕٙ

 Sisi, arah فواعل َجَواِئبُ  اجلَاِنبُ  ٖٕٔ  ٕٓٚ

 Orang asing فُ عَّالٌ  ُجنَّابٌ  ااَلْجَنيب     ٕٔٚ

 Kuba, kubel فَ َعاِللُ  َجَناِبذُ  اجلُْنُدبُ    ٕٕٚ

 Sisi, samping فواعل َجَواِنحُ  اجلَاِنحُ    ٖٕٚ

 Tulang rusuk فواعل َجَواِنحُ  اجلَاِنحُ  ٕٗٔ  ٕٗٚ

 Tentara فُ ُعولٌ  ُجنُ ْودٌ  اجلُْندُ    ٕ٘ٚ

 Pengawal raja فَ َعاِللُ  َجَناِدرَةٌ  اجلِْنَدارُ    ٕٙٚ

 Tutup tabir فُ ُعلٌ  ُجُننٌ  اجلُنَّةُ  ٕٙٔ  ٕٚٚ

 Surga فعال َنانٌ جِ  اجلّنةُ    ٕٛٚ

 Segala sesuatu yang  َاْجنٌ  اجَلَن    ٜٕٚ
dipetik (buah, kapas 
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dll) 

 Pemetik buah ِفَعالٌ  ِجَناةٌ  اجلَاِن  ٕٚٔ  ٕٓٛ

 Tanah yang keras فُ ُعلٌ  ُجُهدٌ  اجَلَهادُ    ٕٔٛ

ُجهَّاٌل أو  اجلَاِىلُ  ٜٕٔ  ٕٕٛ
 ُجَهاَلءُ 

فُ عَّاٌل أو 
 فُ َعاَلءُ 

Yang tidak tahu 

ْجَهلُ  ٕٕٓ  ٖٕٛ
َ
 Daerah yang tak مفاعل ََمَاِىلُ  ادل

dikenal 

رَاٌن أو  اجلَارُ  ٕٕٕ  ٕٗٛ ِجي ْ
 ِجَوارٌ 

ِفْعاَلٌن أو 
 ِفَعالٌ 

Tetangga 

 Gelas فُ ْعلٌ  ُجْومٌ  اجلَامُ  ٕٕٙ  ٕ٘ٛ

 Angkasa ِفَعالٌ  ِجَواءٌ  اجَلو     ٕٙٛ

 Saku فُ ُعْولٌ  ُجيُ ْوبٌ  اجلَْيَبةُ  ٕٕٚ  ٕٚٛ

 Leher فُ ُعْولٌ  ُجيُ ْودٌ  اجلِْيدُ    ٕٛٛ

 Pasukan, tentara فُ ُعْولٌ  ُجيُ ْوشٌ  اجلَْيشُ  ٕٕٛ  ٜٕٛ

َفةُ    ٜٕٓ  bangkai ِفَعلٌ  ِجَيفٌ  اجلِي ْ

ُحبُ ْوٌب أو  احَلب   ٜٕٕ حاء ٜٕٔ
 ُحبَّانٌ 

فُ ُعْوٌل أو 
 فُ عَّالٌ 

Biji 

 Sejenis buyung besar ِفَعلٌ  ِحَببٌ  احُلب     ٕٜٕ

 Kekasih  َحَببٌ  احلُبَّةُ    ٖٜٕ

 Yang alim, sholeh فُ ُعْولٌ  ُحبُ ْورٌ  احلَب ْرُ  ٖٕٓ  ٜٕٗ

 Tempat tinta مفاعل حَمَاِبرُ  ادلِْحبَ َرةُ  ٖٕٔ  ٜٕ٘

 Orang yang dipenjara فُ َعاَلءٌ  ُحَبَساءٌ  احلَِبْيسُ    ٜٕٙ

 Jalan bintang dilangit فَ َعاِئلُ  َحَباِئكُ  احلَِبْيَكةُ  ٕٖٕ  ٜٕٚ

 Taliِفَعاٌل أو ِحَباٌل أو  احلَْبلُ  ٕٖٕ  ٜٕٛ
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 لٌ و فُ عُ  ُحبُ ْولٌ 
 Jerat فَ َعاِئلُ  َحَباِئلُ  احلَِباَلةُ    ٜٜٕ

 Bisul bernanah فُ ُعْولٌ  ُحبُ ْونٌ  احِلْبُ    ٖٓٓ

 Lingkaran dubur فُ ُعلٌ  ُحتُ رٌ  احلَِتارُ  ٖٕ٘  ٖٔٓ

 Anak bukit ِفَعالٌ  ِحثَامٌ  احلَْثَمةُ  ٖٕٚ  ٕٖٓ

 Tabir, penutup فُ ُعلٌ  ُحُجبٌ  احِلَجابُ    ٖٖٓ

 Alis فواعل َحَواِجبُ  احلَاِجبُ    ٖٗٓ

ُحَجٌج أو  احُلجَّةُ  ٖٕٛ  ٖ٘ٓ
 ِحَجاجٌ 

 Bukti, alasan فُ َعٌل أو ِفَعالٌ 

 Sisi, arah فُ ُعلٌ  ُحُجرٌ  احَلْجَرةُ    ٖٙٓ

 Kamar فُ َعلٌ  ُحَجرٌ  احُلْجَرةُ  ٜٖٕ  ٖٚٓ

 Tempat tali celana فُ َعلٌ  ُحَجزٌ  احُلْجَزةُ    ٖٛٓ

 Yang bertindak lalim فَ َعَلةٌ  َحَجَزةٌ  احلَاِجزُ    ٜٖٓ

 Perisai  َحَجفٌ  احَلَجَفةُ    ٖٓٔ

 Tempat yang dibekam مفاعل ََمَاِجمُ  احمْلَجمُ  ٕٓٗ  ٖٔٔ

 Teka-teki فَ َعايلّ  َاَحاِجي   ااُلْحِجيَّةُ  ٕٔٗ  ٕٖٔ

 Kapak bermata dua ِفَعالٌ  ِحَداءٌ  احَلَدأةُ    ٖٖٔ

 Burung rajawali فَعالٌ  ِحَداءٌ  احِلَدأةُ    ٖٗٔ

 Yang baru ِفَعالٌ  ِحَداثٌ  احَلِدْيثُ  ٕٕٗ  ٖ٘ٔ

 Hadist اسم اجلمع َاَحاِدْيثُ  َحِدْيثٌ    ٖٙٔ

 Muatan فُ ُعٌل وفُ ُعْولٌ  ُحُدٌج وُحُدْوجٌ  احِلْدجُ    ٖٚٔ

 Ta’rif, definisi فُ ُعْولٌ  ُحُدْودٌ  احَلد   ٖٕٗ  ٖٛٔ

 Biji mata ِفَعالٌ  ِحَداقٌ  احَلَدَقةُ  ٕ٘ٗ  ٜٖٔ
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 Kebun فَ َعاِئلُ  َحَداِئقُ  َحِديْ َقةٌ    ٕٖٓ

 Yang pandai فُ عَّالٌ  ُحّذاقٌ  احلَاِذقُ  ٕٚٗ  ٕٖٔ

 Yang marah sekali فَ ْعَلى َحْرَب  احَلِربُ  ٕٛٗ  ٕٕٖ

 Peperangan فُ ُعْولٌ  ُحُرْوبٌ  احَلْربُ    ٖٕٖ

 Ujung tombak ِفَعالٌ  ِحرَابٌ  احَلْربَةُ  ٜٕٗ  ٕٖٗ

 Bagian rumah yang َمَفاِعْيلُ  حَمَارِْيبُ  ادلِْحرَابُ    ٕٖ٘
paling terhormat 

 Keuntungan فَ َعاِئلُ  َحرَاِئثُ  احَلرِيْ َثةُ  ٕٓ٘  ٕٖٙ

 Dosa, kesalahan ِفَعالٌ  ِحرَاجٌ  احلِرْجُ    ٕٖٚ

 Jerat untuk ِفَعالٌ  ِحَجارٌ  احلِرْجُ    ٕٖٛ
menangkap binatang 
buas 

 Yang mengasingkan ِفَعالٌ  ِحرَادٌ  احَلْردُ  ٕٔ٘  ٜٕٖ
diri 

 Pagar untuk menjaga فَ َعاِئل َحرَاِئسُ  احَلرِْيَسةُ  ٖٕ٘  ٖٖٓ
kambing 

  penjaga فَ َعٌل وفُ عَّالٌ  َحَرٌس وُحرَّاسٌ  احلَاِرسُ    ٖٖٔ

 Penipuan, tipu ِفَعالٌ  ِحرَاشٌ  احَلْرشُ    ٕٖٖ

 Lipan فُ ُعلٌ  ُحُرشٌ  احَلرِْيشُ    ٖٖٖ

 Sisik ikan مفاعل َحرَاِشفُ  احَلرَشفُ    ٖٖٗ

 Tepi, pinggir ِفَعلٌ  ِحَرفٌ  احَلْرفُ  ٕٗ٘  ٖٖ٘

 Haram فُ ُعلٌ  ُحُرمٌ  احلِْرمُ  ٕٚ٘  ٖٖٙ

 ,Sesuatu yang dilarang فُ ُعلٌ  ُحُرمٌ  احَلرّيُْ    ٖٖٚ
diharamkan 

 Yang haram, terlarang مفاعل حَمَارِمُ  احمْلَرمُ    ٖٖٛ

 Sesuatu yang tak boleh مفاعل حَمَارِمُ  احمْلَرَمةُ  ٕٛ٘  ٜٖٖ
dilarang 
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 Perkara yang berat فُ ُعلٌ  ُحُزبٌ  احَلزِْيبُ  ٜٕ٘  ٖٓٗ

ُزْومُ  ٕٓٙ  ٖٔٗ  Tengah-tengah dada مفاعل َجَيازِمُ  اجلَي ْ

 Tanah yang kasar فُ ُعلٌ  ُحُزنٌ  اجَلْزنُ  ٕٔٙ  ٕٖٗ

 Bukit yang keras-kasar فُ َعلٌ  ُحَزنٌ  احلُْزنَةُ    ٖٖٗ

 Ganjaran ِفَعلٌ  ِحَسبٌ  احِلْسَبةُ  ٕٕٙ  ٖٗٗ

 Wajah, muka مفاعل حَمَاِسرُ  احمْلَسرُ  ٖٕٙ  ٖ٘ٗ

 Indera فواعل َحَواس   احلَاسَّةُ    ٖٙٗ

ُحُسْوٌل  احِلْسلُ  ٕٗٙ  ٖٚٗ
 وِحْساَلنٌ 

 Anak binatang فُ ُعْوٌل وِفْعاَلنٌ 

 Sisa dari sesuatu فُ ُعلٌ  ُحُسلٌ  احَلِسْيلُ    ٖٛٗ

ِحَساٌن  احَلَسنُ  ٕ٘ٙ  ٜٖٗ
 وَحَسَنةٌ 

 Yang bagus ِفَعاٌل وفَ َعَلةٌ 

 Kulit ari اجلمعشبو  َحَشرٌ  احَلَشَرةُ  ٕٙٙ  ٖٓ٘

 Kebun فُ ُعْولٌ  ُحُشْوشٌ  احُلش     ٖٔ٘

 Pucuk zakar ِفَعالٌ  ِحَشافٌ  احَلَشَفةُ  ٕٚٙ  ٕٖ٘

 Pengisi فَ َعايل  حَمَاِشي احَلْشوُ  ٕٛٙ  ٖٖ٘

 Tilam, kasur فَ َعاىل َحَشايَا احَلِشيَّةُ    ٖٗ٘

 Bujang, pelayang فَ َعاىَل  َحَواشٍ  احلَاِشَيةُ    ٖ٘٘

 Sawah, ladang فَ َعاِئلُ  دُ ئَحَصاِ  احَلِصْيَدةُ  ٜٕٙ  ٖٙ٘

 Mutiara فُ ُعْولٌ  ُحُصْوصٌ  احُلص   ٕٓٚ  ٖٚ٘

 Bagian ِفَعلٌ  ِحَصصٌ  احِلصَّةُ  ٕٔٚ  ٖٛ٘

 Hasil, produksi مفاعل َحَواِصلُ  احلَاِصلُ    ٜٖ٘

َلةُ    ٖٓٙ  Sisa فَ َعاِئلُ  َحَصاِئلُ  احَلِصي ْ
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 Benteng فُ ُعْولٌ  ُحُصْونٌ  احِلْصنُ  ٕٔٚ  ٖٔٙ

 Kuda فُ ُعلٌ  ُحُصنٌ  احِلَصانُ    ٕٖٙ

 Ibu kota فواعل َحَواِضرُ  احلَاِضَرةُ  ٖٕٚ  ٖٖٙ

 Dada فُ ُعْولٌ  ُحُضْونٌ  احِلْضنُ  ٕٗٚ  ٖٗٙ

 Pengasuh anak-anak فواعل َحَواِضنُ  احلَاِضَنةُ    ٖ٘ٙ

 Nasib فُ ُعْولٌ  ُحظُْوظٌ  احَلظ   ٕٙٚ  ٖٙٙ

 Kutu فَ َعالٌ  َحظَاةٌ  احَلَظى ٕٚٚ  ٖٚٙ

 Nasib baik ِفَعالٌ  ِحظَاءُ  احِلَظى   ٖٛٙ

 Gundik, selir فَ َعاىل َحظَايَا احَلِظيَّةُ    ٜٖٙ

 Pelayan فَ َعلٌ  َحَفدٌ  احلَاِفدُ    ٖٓٚ

 Lubang (tanah) فُ َعلٌ  ُحَفرٌ  احلُْفَرةُ  ٕٛٚ  ٖٔٚ

 Kuku kuda/sapi dan فواعل َحَواِفرُ  احلَاِفرُ    ٕٖٚ
sebangsanya 

 Gubuk (rumah kecil) ِفَعالٌ  ِحَشافٌ  احَلْفشُ    ٖٖٚ

 Saluran air فواعل َحَواِفشُ  احلَاِفَشةُ    ٖٗٚ

 Gubuk (rumah kecil) فُ ُعْولٌ  ُحُفْوصٌ  احَلْفصُ    ٖ٘ٚ

 Karung berisi ِفَعالٌ  ِحَفاضٌ  احَلَفضُ  ٜٕٚ  ٖٙٚ

 Yang menjaga فُ عَّالٌ  ُحفَّاظٌ  احلَاِفظُ    ٖٚٚ

 Sepenuh kedua فُ ُعلٌ  ُحُفنٌ  احلُْفَنةُ  ٕٔٛ  ٖٛٚ
telapak tangan 

 Yang menyambut فُ َعاَلءٌ  ُحَفَواءُ  احَلِفي     ٜٖٚ

 Tas, koper kecil فَ َعاِئلُ  َحَقاِئقُ  احَلِقْيَبةُ    ٖٓٛ

َقةُ  ٖٕٛ  ٖٔٛ  Kenyataan فُ ُعْولٌ  ُحُقْوقٌ  احَلِقي ْ

 Buyung, botol ِفَعالٌ  ِحَقاقٌ  احُلق     ٕٖٛ
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 Orang perempuan فُ َعلٌ  ُحَققٌ  احلُقَّةُ    ٖٖٛ

َقةُ    ٖٗٛ  Kebenaran, kenyataan فَ َعاِئلُ  َحَقاِئقُ  احَلِقي ْ

 Sawah, ladang فُ ُعْولٌ  ُحُقْولٌ  احَلْقلُ  ٕٗٛ  ٖ٘ٛ

 Ladang yang telah مفاعل حَمَاِقلُ  احمْلَقَلةُ    ٖٙٛ
ditanami 

 Perut فواعل َحَواِقنُ  احلاِقَنةُ    ٖٚٛ

 Pinggang ِفَعالٌ  ِحَقاءٌ  احَلْقوُ    ٖٛٛ

 Hakim فُ عَّالٌ  ُحكَّامٌ  احلَاِكمُ  ٕٙٛ  ٜٖٛ

 Yang bijaksana فُ َعاَلءٌ  ُحَكَماءُ  احَلِكْيمُ    ٜٖٓ

 Mahkamah مفاعل حَمَاِكمُ  احمْلَكَمةُ  ٕٚٛ  ٜٖٔ

 Alas pelana فُ ُعْولٌ  ُحُلْوسٌ  احلِْلسُ  ٜٕٛ  ٕٜٖ

 Budak perempuan فُ ُعلٌ  ُحُلفٌ  احلَْلَفاءُ  ٜٕٓ  ٖٜٖ
yang suka teriak-teriak 

 Tenggorokan فُ ُعْولٌ  ُحُلْوقٌ  احلَْلقُ    ٜٖٗ

 Anting-anting ِفْعاَلنٌ  ِحْلَقانٌ  احلَْلقُ    ٜٖ٘

 Tahun kemelut فواعل َحَواِلقٌ  احلَالَِقةُ    ٜٖٙ

 Lingkaran فَ َعلٌ  َحَلقٌ  احلَْلَقةُ    ٜٖٚ

 Tenggorokan فَ َعالِْيلُ  َحاَلِقْيمُ  احلُْلُقْومُ  ٜٕٔ  ٜٖٛ

َلةُ  ٕٜٕ  ٜٜٖ  Isteri فَ َعاِئلُ  َحاَلِئلُ  احلَِلي ْ

ءُ  احلَِلْيلُ    ٓٓٗ  Suami  َاِحالَّ

 Tempat مفاعل حَمَال   احمَلل     ٔٓٗ

 Akal فُ ُعْولٌ  ُحُلْومٌ  احلِْلمُ    ٕٓٗ

 Parasit شبو اجلمع َحَلمٌ  احلََلَمةُ  ٖٜٕ  ٖٓٗ

 Perhiasan  ُحِلي   احلَْليُ    ٗٓٗ
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 Keledai فُ ُعلٌ  مُحُرٌ  احِلَمارُ  ٜٕٗ  ٘ٓٗ

 Kambing curian فَ َعاِئلُ  مَحَاِئصُ  احَلِمْيَصةُ  ٜٕٙ  ٙٓٗ

 Kandungan فُ ُعْولٌ  مُحُْولٌ  احَلْملُ  ٜٕٚ  ٚٓٗ

 Domba jantan فُ ْعاَلنٌ  مُحْاَلنٌ  احَلَملُ    ٛٓٗ

 Kaki فواعل َحَواِملُ  احلَاِمَلةُ  ٜٕٛ  ٜٓٗ

 Racun فُ َعالٌ  مُحَاتٌ  احُلَمةُ  ٖٓٓ  ٓٔٗ

 Kedai, toko فَ َواِعْيلُ  َحَوانِْيتُ  احلانُ ْوتُ  ٖٔٓ  ٔٔٗ

 Pangkal tenggorokan مفاعل َحَناِحرُ  احلنَجَرةُ  ٕٖٓ  ٕٔٗ

 Botol فَ َعالِْيلُ  َحَناِجي ْرُ  احلُْنُجْورُ    ٖٔٗ

 Kepiting مفاعل َحَناِجلُ  احلَْنَجلُ    ٗٔٗ

 Biji gandum ِفَعلٌ  ِحَنطٌ  احلِْنطَةُ  ٖٖٓ  ٘ٔٗ

 Yang lurus فُ َعاَلءُ  ُحنَ َفاءُ  احلَِنْيفُ    ٙٔٗ

 Lengkuk فَ َعايل َحَنايَا احلَِنيَّةُ  ٖ٘ٓ  ٚٔٗ

 Kedai, toko فَعاىَل  َحَوانٍ  احلَانَِيةُ    ٛٔٗ

 Ikan paus ِفْعاَلنٌ  ِحْيَتانٌ  احُلْوتُ    ٜٔٗ

 Kehendak فَ َعاِئلُ  َحَواِئجُ  احلَاَجةُ  ٖٙٓ  ٕٓٗ

 Pusat, tengah مفاعل حَمَاِورُ  ادلِْحَورُ  ٖٚٓ  ٕٔٗ

 Anjing hutan, serigala فُ ْعلٌ  ُحْوسٌ  ااَلْحَوسُ  ٕٛٓ  ٕٕٗ

ِحَياٌض  احَلْوضُ  ٜٖٓ  ٖٕٗ
 وِحْيَضانٌ 

ِفَعاٌل و 
 ِفْعالنٌ 

Kolam, tempat air 

 Tembok, dinding ِفْعاَلنٌ  ِحْيطَانٌ  احلَاِئطُ    ٕٗٗ

 Tepi, pinggir ِفْعلٌ  ِحْيفٌ  احلَاَفةُ    ٕ٘ٗ

َلةُ  ٖٔٔ  ٕٙٗ  Kecerdikan ِفَعلٌ  ِحَيلٌ  احلِي ْ
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 Yang menghalangi فُ ْعٌل وفُ عَّلٌ  ُحْوٌل وُحوَّلٌ  احلَاِئلُ  ٕٖٔ  ٕٚٗ

 Yang sedang haid فَ َعاِئلُ  َحَواِئضُ  احلَاِئضُ  ٖٗٔ  ٕٛٗ

َفةُ    ٜٕٗ  Sisi, arah ِفَعلٌ  ِحَيفٌ  احلِي ْ

 Air yang berhimpun فُ ُعْولٌ  ُحيُ ْولٌ  احلَْيلُ  ٖ٘ٔ  ٖٓٗ
diperut lembah 

 Musibah فَ َعاِئلُ  َحَواِئنُ  احلَائَِنةُ    ٖٔٗ

       

 

التكسري للكثرة يف معجم ادلنّور ألمحد ىذه البيانات تدّل على عدد مجع  
لفظا. مث جيمع البيانات كما  ٖٔٗورصان منّور من حرف األلف حّّت احلاء، وىي  

 يلى:

 عدد اجلمع احلرف الرقم
 ٙ٘ ألف .ٔ
 ٔٛ باء .ٕ
 ٕٛ تاء .ٖ
 ٜٔ ثاء .ٗ
 ٙٓٔ جيم .٘
 ٔٗٔ حاء .ٙ

 ٖٔٗ َمموع
  

يف معجم ادلنور تتكون على كل ذلك البيانات أن مجع التكسري للكثرة  
ألفاظ. يف معجم ادلنور تتكون مجع ادلذكر السامل و  ٔٗٔ. وأكثره يف حرف احلاء حرف
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مجع ادلؤنث السامل و مجع التكسري. وأكثر اجلمع يف معجم ادلنور ىو مجع التكسري. مجع 
 لقلة.التكسري يتكون على القلة والكثرة، ولكن حيلل الباحث الكثرة ألنو أكثر من ا

ألفاظ مجع التكسري  جُيْمع على األوزان مجع التكسري للكثرة. ومن  ٔٗٔمث  
ناحية ادلساوة بني اللفظ واللفظ االخرى الذي وجد يف معجم ادلنور ألمحد ورصان منور 

 باالوزان مجع التكسري للكثرة. ىذا البيانات استخدم ليجد التصميم و اخلصائص.

لباحث كتابة واحد. واأللفاظ الذي استوى الفاظ الذي عند مجعان يكتب ا 
الوزن وجيمع على وزن الواحد وكل الوزن أن يعطي البيان. ىذا البحث يكتب يف 
اجلداول لتسهيل الباحث يف ُتليل البيانات ويعطي تسهيال على القارئ لفهم ىذا 

 البحث. 

  من األوزان عرض البيانات .ج 
 األوزانالبيانات جيمع على اجلدوال ليكتشف  بعد ِتييزىا حسب األوزان مث ىذه

يف معجم ادلنور ألمحد ورصان منور كما اال صيغة منتهى اجلموع مجع التكسري للكثرة 
 يلي:

 مفردال جمعال وزنال الرقم
 اَْبَكمٌ  ُبْكمٌ  فُ ْعلٌ  ٔ

 َاْحَوسٌ  ُحْوسٌ   
 َحاَفةٌ  ِحْيفٌ   
 أَبْ َيضٌ  بِْيضٌ   
 مَجَادٌ  مُجْدٌ   
 َجامٌ  ُجْومٌ   
 بَ رَّادٌ  بُ ْردٌ   
 اَتَانٌ  اُُتنٌ  فُ ُعلٌ  ٕ
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 أِصْيصٌ  ُأُصنٌ   
 ِإطَارٌ  اُطُرٌ   
 أطُْومٌ  أُطُمٌ   
 أَكافٌ  ُأُكفٌ   
 ِإَىابٌ  اُُىبٌ   
 ِبَساطٌ  ُبُسطٌ   
 ِجرَابٌ  ُجُربٌ   
 جَهادٌ  ُجُهدٌ   
 ِحَتارٌ  ُحتُ رٌ   
 ِحَجابٌ  ُحُجبٌ   
 ِحَصانٌ  ُحُصنٌ   
 مِحَارٌ  مُحُرٌ   
 أِصْيصٌ  ُأُصنٌ   
 َجِبنْيٌ  ُجُبٌ   
 َحرِْيشٌ  ُحُرشٌ   
 َحرّيٌْ  ُحُرمٌ   
 َحزِْيبٌ  ُحُزبٌ   
 َحِسْيلٌ  ُحُسلٌ   
 ِحْرمٌ  ُحُرمٌ   
 َحْزنٌ  ُحُزنٌ   
 ُجنَّةٌ  ُجُننٌ   
 ُحْفَنةٌ  ُحُفنٌ   
 اُْرَفةٌ  اُُرفٌ   
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 َأَسدٌ  اُُسدٌ   
 أُْرَمة اَُرمٌ  فُ َعلٌ  ٖ

 بُ ْرَىةٌ  بُ َرهٌ   
 بُ ْوَقةٌ  بُ َوقٌ   
 ُُتَْفةٌ  ُُتَفٌ   
 تُ ْرَعةٌ  تُ رَعٌ   
 ُثْكَنةٌ  ُثَكنٌ   
 مُجَْلةٌ  مُجَلٌ   
 ُحْجَرةٌ  ُحَجرٌ   
 ُحْجَزةٌ  ُحَجزٌ   
 ُحْزنَةٌ  ُحَزنٌ   
 ُحْفَرةٌ  ُحَفرٌ   
 ُحقَّةٌ  ُحَققٌ   
 ُجبَّةٌ  ُجَببٌ   
 ُجثَّةٌ  ُجَثثٌ   
 ُجدَّةٌ  ُجَددُ   
 ُجلَّى ُجَللٌ   
 بَ َقرٌ  بُ َقرٌ   
 ِاْحَنة ِاَحنٌ   
 بِْتَكةٌ  ِبَكتٌ  ِفَعلٌ  ٗ

 ِبْدَعةٌ  ِبدَعٌ   
 ِبرَْكةٌ  ِبَركٌ   
 ِبْكَلةٌ  ِبَكلٌ   
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َعةٌ  بَِيعٌ     بِي ْ
 ِجْلَفةٌ  ِجَلفٌ   
َفةٌ  ِجَيفٌ     ِجي ْ
 ِحْسَبةٌ  ِحَسبٌ   
 ِحْنطَةٌ  ِحَنطٌ   
َلةٌ  ِحَيلٌ     ِحي ْ
َفةٌ  ِحَيفٌ     ِحي ْ
 ِتكَّةٌ  ِتَككٌ   
 ِجزَّةٌ  ِجَززٌ   
 ِحصَّةُ  ِحَصصٌ   
 ِإَوزَّةٌ  ِاَوزٌ   
 ُحبي  ِحَببٌ   
 َحْرفٌ  ِحَرفٌ   

 - - فُ َعَلةٌ  ٘
 َحاِجزٌ  َحَجَزةٌ  فَ َعَلةٌ  ٙ
 َحِربٌ  َحْرَب  فَ ْعَلى ٚ
 َجرِْيحٌ  َجْرَحى  

 ُتفي  تَِفَفةٌ  ِفَعَلةٌ  ٛ
 بَاِىلٌ  بُ هَّلٌ  فُ عَّلٌ  ٜ
 َحاِئلٌ  ُحوَّلٌ   

 تاِجرٌ  ُتَّارٌ  فُ عَّالٌ  ٓٔ
 َجاِىلٌ  ُجهَّالٌ   
 َحاِذقٌ  ُحّذاقٌ   
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 َحاِرسٌ  ُحرَّاسٌ   
 َحاِفظٌ  ُحفَّاظٌ   
 َحاِفظٌ  ُحكَّامٌ   
 َحبي  ُحبَّانٌ   
 َاْجَنيب   ُجنَّابٌ   
 حَبْرٌ  حِبَارٌ   

 بَ ْرثٌ  ِبرَاثٌ  ِفَعالٌ  ٔٔ
 بَ ْغلٌ  ِبَغالٌ   
 ثَ ْوبٌ  ثَِيابٌ   
 َجْحشٌ  ِجَحاشٌ   
 َجْروٌ  ِجرَاءٌ   
 َجْعدٌ  ِجَعادٌ   
 َجْفرٌ  ِجَفارٌ   
 َحْبلٌ  ِحَبالٌ   
 َحْردٌ  ِحرَادٌ   
 َحْرشٌ  ِحرَاشٌ   
 َحْشفٌ  ِحَشافٌ   
 َحْقوٌ  ِحَقاءٌ   
 َحْوضٌ  ِحَياضٌ   
 إْتبٌ  إتَابٌ   
 تِْلمٌ  ِتاَلمٌ   
 ِحْجرٌ  ِحرَاجٌ   
 ِحرْجٌ  ِحَجارٌ   
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 حَبَْرة حِبَارٌ   
 تَ ْلَعة ِتاَلعٌ   
َهةٌ  ِجَباهٌ     َجب ْ
 َجْعَبةٌ  ِجعابٌ   
 َجْهَلةٌ  ِجَهالٌ   
 َحْثَمةٌ  ِحثَامٌ   
 َحْربَةٌ  ِحرَابٌ   
 ثلَّةٌ  ِثاَللٌ   
 ُجبَّةٌ  ِجَبابٌ   
 ُجلَّةٌ  ِجاَللٌ   
 ُحجَّةٌ  ِحَجاجٌ   
 َتلي  ِتاَللٌ   
 َبطي  ِبطَاطٌ   
 مَجَلٌ  مِجَالٌ   
 َحَفضٌ  ِحَفاضٌ   
 َحَدأَةٌ  ِحَداءٌ   
 ِحَدأَةٌ  ِحَداءٌ   
 َحَدَقةٌ  ِحَداقٌ   
 َحَشَفةٌ  ِحَشافٌ   
 َحَسنٌ  ِحَسانٌ   
 َجَبلٌ  ِجَبالٌ   
 َحِدْيثٌ  ِحَداثٌ   
 تَِبْيعٌ  تَِباعٌ   
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 أَمةٌ  ِإَماءٌ   
 أنْ َثى اِنَاثٌ   
 ِحَظى ِحظَاءٌ   
 بَ ْقَعاءٌ  ِبَقاعٌ   
 ُجلّ  ِجاَللٌ   
 ثَِبطٌ  ثَِباطٌ   
 َذاعٌ جَ  ِجَذاعٌ   
 َجِشعٌ  ِجَشاعٌ   
 َجاِن  ِجَناةٌ   
 َجوي  ِجَواءٌ   
 ُحقي  ِحَقاقٌ   
 َاْجرٌ  اُُجْورٌ   

 أَْرشٌ  اُُرْوشٌ  فُ ُعْولٌ  ٕٔ
 َأْصلٌ  ُاُصْولٌ   
 اَْمتٌ  اُُمْوتٌ   
 أَْنفٌ  اُنُ ْوفٌ   
 اّيٌْ  اُيُ ْومٌ   
 بَ ْثقٌ  بُ ثُ ْوقُ   
 َبْدرٌ  بُُدْورٌ   
 َبْذحٌ  بُُذْوحٌ   
 َبْذرٌ  بُُذْورٌ   
 بَ ْرقٌ  بُ ُرْوقٌ   
 َبْطنٌ  بُطُْونٌ   
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 بَ ْعلٌ  بُ ُعْولٌ   
 بَ ْقلٌ  بُ ُقْولٌ   
 بَ ْندٌ  بُ نُ ْودٌ   
 بَ ْنكٌ  بُ نُ ْوكٌ   
 بَ ْيتٌ  بُ يُ ْوتٌ   
 بَ ْيعٌ  بُ يُ ْوعٌ   
 تَ ْبلٌ  تُ بُ ْولٌ   
 َُتْتٌ  ُُتُْوتٌ   
 تَ ْيسٌ  تُ يُ ْوسٌ   
 ثَ ْغرٌ  ثُ ُغْورٌ   
 ثَ ْلجٌ  ثُ ُلْوجٌ   
 َجْحلٌ  ُجُحْولٌ   
 َجْدلٌ  ُجُدْولٌ   
 َجْذرٌ  ُجُذْورٌ   
 َجْرمٌ  ُجُرْومٌ   
 َجْعرٌ  ُجُعْورٌ   
 َجْفلٌ  ُجُفْولٌ   
 َجْنبٌ  ُجنُ ْوبٌ   
 َجْيشٌ  ُجيُ ْوشٌ   
 َحب ْرٌ  ُحبُ ْورٌ   
 َحْربٌ  ُحُرْوبٌ   
 َحْفصٌ  ُحُفْوصٌ   
 َحْقلٌ  ُحُقْولٌ   
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 َحْلقٌ  ُحُلْوقٌ   
 مَحْلٌ  مُحُْولٌ   
 َحْيلٌ  ُحيُ ْولٌ   
 ِإْتبٌ  أُتُ ْوبٌ   
 ِبْزرٌ  بُ ُزْورٌ   
 ِجذْعٌ  ُجُذْوعٌ   
 ِجْذلٌ  ُجُذْولٌ   
 ِجْذمٌ  ُجُذْومٌ   
 ِجْرمٌ  ُجُرْومٌ   
 ِجْسرٌ  ُجُسْورٌ   
 ِجْلدٌ  ُجُلْودٌ   
 ِجْلفٌ  ُجُلْوفٌ   
 ِجْيدٌ  ُجيُ ْودٌ   
 ِحْبٌ  ُحبُ ْونٌ   
 ِحْديٌ  ُحُدْوجٌ   
 ِحْسلٌ  ُحُسْولٌ   
 ِحْصنٌ  ُحُصْونٌ   
 ِحْضنٌ  ُحُضْونٌ   
 ِحْلسٌ  ُحُلْوسٌ   
 ِحْلمٌ  ُحُلْومٌ   
 ُُتْمٌ  ُُتُْومٌ   
 ُجرْحٌ  ُجُرْوحٌ   
 ٌجْردٌ  ُجُرْودٌ   
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 ُجْرمٌ  ُجُرْومٌ   
 ُجْندٌ  ُجنُ ْودٌ   
 َبتي  بُ تُ ْوتٌ   
 بَ زي  بُ ُزْوزٌ   
 َجدي  ُجُدْودٌ   
 َحدي  ُحُدْودٌ   
 َحظي  ُحظُْوظٌ   
 ُحشي  ُحُشْوشٌ   
 ٌحصي  ُحُصْوصٌ   
 أََبدٌ  اُبُ ْودٌ   
 َجْيَبةٌ  ُجيُ ْوبٌ   
َقةٌ  ُحُقْوقٌ     َحِقي ْ
 بَ ثْ َرةٌ  بُ ثُ ْورٌ   
 ُجَرذٌ  ِجْرَذانٌ   

 ُجَعلٌ  ِجْعاَلنٌ  ِفْعاَلنٌ  30
 تَاجٌ  تِْيَجانٌ   
 َجارٌ  ِجي ْرَانٌ   
 َحْلقٌ  ِحْلَقانٌ   
 َحْوضٌ  ِحْيَضانٌ   
 ِحْسلٌ  ِحْساَلنٌ   
 ُحْوتٌ  ِحْيَتانٌ   
 َحاِئطٌ  ِحْيطَانٌ   
 َبْكرٌ  ُبْكرَانٌ   



33 
 

 ثَ ْغبٌ  ثُ ْغَبانٌ  نٌ فُ ْعاَل  33
 َجْدرٌ  ُجْدرَانٌ   
 مَحَلٌ  مُحْاَلنٌ   

 اَثِي ْرٌ  اُثَ رَاءٌ  فُ َعاَلءٌ  33
رٌ  اَُمرَاءٌ     أَِمي ْ
 أَِمنْيٌ  اَُمَناءٌ   
 ُبَِْيلٌ  ُُبَاَلءٌ   
 َبِدْيخٌ  بَُدَخاءٌ   
 َبِصي ْرٌ  ُبَصرَاءٌ   
 بَِلْيغٌ  بُ َلَغاءٌ   
 َحِبْيسٌ  ُحَبَساءٌ   
 َحِكْيمٌ  ُحَكَماءٌ   
 َحِنْيفٌ  ُحنَ َفاءٌ   
 َجاِىلٌ  ُجَهاَلءٌ   
 َحِفيي  ُحَفَواءٌ   

 - - أَْفِعاَلءٌ  33
    
 

لفظا مجع التكسري للكثرة اال صيغة منتهى  ٖٕٓستة عشر وزنًا وىي  ومن 
 اجلموع. أما ىذا الوزن فُ َعَلة وأَْفِعاَلء مايف الكلمة اليت تتبعهما.
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 تحليل البيانات .د 
حسب اخلصائص مث ىذه البيانات جيمع على عرض البيانات بعد ِتييزىا  

اجلدوال ليكتشف اخلصائص مجع التكسري للكثرة اال صيغة منتهى اجلموع يف معجم 
 ادلنور ألمحد ورصان منور كما يلي:

 جمع التكسير للكثرة الخصائص مفردال جمعال وزنال الرقم
 صفة مشبهة على وزن أَف َْعل  اَْبَكمٌ  ُبْكمٌ  فُ ْعلٌ  ٔ

  أّولو باأللف وحرف الثان فُِتَح
 الساكن الصحيح

 َاْحَوسٌ  ُحْوسٌ   

جيب كسر فاء ىذه اجلمع فيما   َحاَفةٌ  ِحْيفٌ   
 ٖ.عينو ياء

 احلرف الثان الساكن 
 أَبْ َيضٌ  بِْيضٌ   

 السماعية هيناسب بالنظرية وىذال   مَجَادٌ  مُجْدٌ   

 َجامٌ  ُجْومٌ   
 بَ رَّادٌ  بُ ْردٌ   
    
يتكون على ثالثة أو أربعة األحرف   اَتَانٌ  اُُتنٌ  فُ ُعلٌ  ٕ

ويبدأ األلف يف فاء الفعل وحرف 
قبل اآلخر حرف مّدة واًوا أو ياًء 

 أو ألفً 

 أِصْيصٌ  ُأُصنٌ   
 ِإطَارٌ  اُطُرٌ   
 أطُْومٌ  أُطُمٌ   
 أَكافٌ  ُأُكفٌ   
 ِإَىابٌ  اُُىبٌ   
اسم رباعي صحيح اآلخر مزيد   ِبَساطٌ  ُبُسطٌ   

                                                           
 .ٕ٘ٓعبد الغين الّدقر، معجم القواعد والتصريف يف النحو والتصريف. ص  ٖ
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، ليس خمتوًما قبل آخره حرف مدّ 
 بتاء التأنيث

يتكون على أربعة األحرف ويتبع   ِجرَابٌ  ُجُربٌ   
 وزن ِفَعالٌ 

 احلرف الثالث ألف 
 يبدأ بالكسرة 

 جَهادٌ  ُجُهدٌ   
 ِحَتارٌ  ُحتُ رٌ   
 ِحَجابٌ  ُحُجبٌ   
 ِحَصانٌ  ُحُصنٌ   
 مِحَارٌ  مُحُرٌ   
    
يتكون على أربعة األحرف ويتبع   َجِبنْيٌ  ُجُبٌ   

 وزن َفِعْيلٌ 

 احلرف الثالث ياء 

 يبدأ بالفتحة 

 أِصْيصٌ  ُأُصنٌ   
 َحرِْيشٌ  ُحُرشٌ   
 َحرّيٌْ  ُحُرمٌ   
 َحزِْيبٌ  ُحُزبٌ   
 َحِسْيلٌ  ُحُسلٌ   
 ِحْرمٌ  ُحُرمٌ   
 يتبع زون ِفْعٌل أو فَ ْعلٌ   َحْزنٌ  ُحُزنٌ   

 ُجنَّةٌ  ُجُننٌ   
ضم أولو وحرف الثان ساكن   ُحْفَنةٌ  ُحُفنٌ   

 اُْرَفةٌ  اُُرفٌ    صحيح
  َأَسدٌ  اُُسدٌ   
اسم يدل على وزن فُ ْعَلٌة صحيح   أُْرَمة اَُرمٌ  فُ َعلٌ  ٖ

 بُ ْرَىةٌ  بُ َرهٌ    الالم
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يبدأ بالضم ووجود تاء ادلربوطة يف   بُ ْوَقةٌ  بُ َوقٌ   
 آخر الكلمة

  َاحلرف الثالث فُِتح 
 ُُتَْفةٌ  ُُتَفٌ   
 تُ ْرَعةٌ  تُ رَعٌ   
 ُثْكَنةٌ  ُثَكنٌ   
 مُجَْلةٌ  مُجَلٌ   
 ُحْجَرةٌ  ُحَجرٌ   
 ُحْجَزةٌ  ُحَجزٌ   
 ُحْزنَةٌ  ُحَزنٌ   
 ُحْفَرةٌ  ُحَفرٌ   
    
 يتبع على وزن فُ عَّلٌ   ُجبَّةٌ  ُجَببٌ   

  حرف الثان بالتشديد وآخره التاء
 ادلربوطة

 ُحقَّةٌ  ُحَققٌ   
 ُجثَّةٌ  ُجَثثٌ   
 ُجدَّةٌ  ُجَددُ   
 ُجلَّى ُجَللٌ   
 السماعية هيناسب بالنظرية وىذال   بَ َقرٌ  بُ َقرٌ   
    
 يتكون على األربعة االحرف   بِْتَكةٌ  ِبَكتٌ  ِفَعلٌ  ٗ

 يبدأ بالكسر وحرف الثان الساكن 
  حرف الثالث فُِتح وآخره تاء

 ادلربوطة
  ٌيتبع على وزن ِفْعَلة 

 ِاْحَنة ِاَحنٌ   
 ِبْدَعةٌ  ِبدَعٌ   
 ِبرَْكةٌ  ِبَركٌ   
 ِبْكَلةٌ  ِبَكلٌ   
َعةٌ  بَِيعٌ     بِي ْ
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 ِجْلَفةٌ  ِجَلفٌ   
َفةٌ  ِجَيفٌ     ِجي ْ
 ِحْسَبةٌ  ِحَسبٌ   
 ِحْنطَةٌ  ِحَنطٌ   
َلةٌ  ِحَيلٌ     يتبع على وزن ِفْعَلةٌ   ِحي ْ

  َفةٌ  ِحَيفٌ    الثان ساكن مّد ياءً حرف  ِحي ْ
    
كسر أولو وحرف الثان بالتشديد   ِجزَّةٌ  ِجَززٌ   

 فُتح ما قبل آخره
  يتبع على وزن ِفعٌَّل كِصمٌَّة مجعو

 ِٗصَممٌ 

 ِتكَّةٌ  ِتَككٌ   
 ِحصَّةُ  ِحَصصٌ   
 ِإَوزَّةٌ  ِاَوزٌ   
 السماعية هال يناسب بالنظرية وىذ  ُحبي  ِحَببٌ   

 َحْرفٌ  ِحَرفٌ   
    

  - - فُ َعَلةٌ  ٘
على وزن وجاء شذوًذا كهادر   َحاِجزٌ  َحَجَزةٌ  فَ َعَلةٌ  ٙ

 فاعل

  قياس يف كل وصف على وزن
 )فاعل( دلذكر عاقل

 معتل الالم 

    

مجع لصفة على وزن َفِعْيٌل تدل على ُىْلِك  َحِربٌ  َحْرَب  فَ ْعَلى ٚ

                                                           
 .ٕٚٓنحو والتصريف، ص عبد الغين الّدقر، معجم القواعد العربية يف ال ٗ
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 ٘أو آفِة كمريض ومرضى أو توج ع أو بِليَّة َجرِْيحٌ  َجْرَحى  
ٛ 

 ُتفي  تَِفَفةٌ  ِفَعَلةٌ 

  وىو قياسي يف كل اسم على وزن
)فُ ْعٌل( وبشرط أن يكون صحيح 

ٙالالم
 

  ضم أولو وحر الثان بالتشديد ضم
 آخره

وىو قياسي يف كل وصف على   بَاِىلٌ  بُ هَّلٌ  فُ عَّلٌ  ٜ
وزن )فاعل أو فاعلة( بشرط أن 

صحيح الالم، سواء كان يكون 
ٚالعني صحيحة أم معتلة.

 

  حرف الثان ساكن األلف وُكِسر
 ما قبل آخره

 َحاِئلٌ  ُحوَّلٌ   

ويتبع على وزن  حرف الصحيح  تاِجرٌ  ُتَّارٌ  فُ عَّالٌ  ٓٔ
فَاِعٌل بشرط أن يكون صحيح 

 الالم دلذكر

  يتكون على الثالثة أحرف األصلي
 الصحيح

 َجاِىلٌ  ُجهَّالٌ   
 َحاِذقٌ  ُحّذاقٌ   
 َحاِرسٌ  ُحرَّاسٌ   
 َحاِفظٌ  ُحفَّاظٌ   
 السماعية هال يناسب بالنظرية وىذ  َحاِكمٌ  ُحكَّامٌ   

 َحبي  ُحبَّانٌ   
 َاْجَنيب   ُجنَّابٌ   
    

                                                           
 ٕٚالشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، ص  ٘
 . ٚٓٔالدكتور عبده الراجعي، التطبيق الصريف. ص  ٙ
 .ٚٓٔنفس ادلرجع. ص  ٚ
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 يتبع على وزن فَ ْعلٌ   بَ ْرثٌ  ِبرَاثٌ  ِفَعالٌ  ٔٔ

 تتكون على ثالثة االحرف 

 الساكن فُِتح أولو واحلرف الثان 

 يتكون على ثالثة األحرف االصلي 

 

 رٌ حبَْ  حِبَارٌ   
 ْغلٌ ب َ  ِبَغالٌ   
 ثَ ْوبٌ  ثَِيابٌ   
 َجْحشٌ  ِجَحاشٌ   
 َجْروٌ  ِجرَاءٌ   
 َجْعدٌ  ِجَعادٌ   
 َجْفرٌ  ِجَفارٌ   
 َحْبلٌ  ِحَبالٌ   
 َحْردٌ  ِحرَادٌ   
 َحْرشٌ  ِحرَاشٌ   
 َحْشفٌ  ِحَشافٌ   
 َحْقوٌ  ِحَقاءٌ   
 َحْوضٌ  ِحَياضٌ   
    
 يتبع على وزن ِفْعلٌ   تِْلمٌ  ِتاَلمٌ   

 يتكون على ثالثة االحرف االصلي 

 ُكِسَر أولو واحلرف الثان الساكن 
  ٌيتبع على وزن فَ ْعَلة 

 إْتبٌ  إتَابٌ   
 ِحْجرٌ  ِحرَاجٌ   
 ِحرْجٌ  ِحَجارٌ   
 حَبَْرة حِبَارٌ   
 تَ ْلَعة ِتاَلعٌ   
َهةٌ  ِجَباهٌ     يتبع على وزن فَ ْعَلةٌ   َجب ْ

  فتح أولو واحلرف الثان الساكن  َجْعَبةٌ  ِجعابٌ   
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 وبآخره تاء ادلربوطة َجْهَلةٌ  ِجَهالٌ   
 َحْثَمةٌ  ِحثَامٌ   
 َحْربَةٌ  ِحرَابٌ   
 ثلَّةٌ  ِثاَللٌ   
 يتبع على وزن فُ عَّلٌ   ُجبَّةٌ  ِجَبابٌ   

  ضم أولو واحلرف الثان بالتشديد
 وفتح ما قبل آخر 

 احلرف الثالث تاء ادلربوطة 

 ُجلَّةٌ  ِجاَللٌ   
 ُحجَّةٌ  ِحَجاجٌ   
    
 فتح أولو واحلرف الثان بالتشديد  َبطي  ِبطَاطٌ   
 َتلي  ِتاَللٌ   
    
 يتبع على وزن فَ َعلٌ   َحَفضٌ  ِحَفاضٌ   

 اسم صحيح الالم غري مضاعف 
 ثالثة االحرف األصلي  فتحتني 

 مَجَلٌ  مِجَالٌ   
    
 يتبع على وزن فَ َعَلةٌ   ِحَدأَةٌ  ِحَداءٌ   

 اسم صحيح الالم غري مضاعف 

  فتح فاء الفعل وعني الفعل والم
 الفعل

 َحَدأَةٌ  ِحَداءٌ   
 َحَدَقةٌ  ِحَداقٌ   
 َحَشَفةٌ  ِحَشافٌ   
    
 األصلي  فتحتنيثالثة االحرف   َجَبلٌ  ِجَبالٌ   

 َحَسنٌ  ِحَسانٌ   
    
 يتبع على وزن َفِعْيلٌ   تَِبْيعٌ  تَِباعٌ   
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احلرف الثالث الياء الساكن وقبل   َحِدْيثٌ  ِحَداثٌ   
 أَمةٌ  ِإَماءٌ    ياء الساكن كسر

 السماعية هيناسب بالنظرية وىذال   أنْ َثى اِنَاثٌ   
 ِحَظى ِحظَاءٌ    وغري القياس

 بَ ْقَعاءٌ  ِبَقاعٌ   
 ُجلّ  ِجاَللٌ   
 ثَِبطٌ  ثَِباطٌ   
 َذاعٌ جَ  ِجَذاعٌ   
 َجِشعٌ  ِجَشاعٌ   
 َجاِن  ِجَناةٌ   
 َجوي  ِجَواءٌ   
 ُحقي  ِحَقاقٌ   
 َاْجرٌ  اُُجْورٌ   

يتبع على وزن فَ ْعٌل، ليست عينو   أَْرشٌ  اُُرْوشٌ  فُ ُعْولٌ  ٕٔ
 واواً 

  وفتح أولواحلرف الثان الساكن 
  االسم الثالثي بشرط أن تكون فاؤه

 ٛمفتوحة وعينو ساكنة غري واو.

 َأْصلٌ  ُاُصْولٌ   
 اَْمتٌ  اُُمْوتٌ   
 أَْنفٌ  اُنُ ْوفٌ   
 اّيٌْ  اُيُ ْومٌ   
 بَ ْثقٌ  بُ ثُ ْوقُ   
 َبْدرٌ  بُُدْورٌ   
 َبْذحٌ  بُُذْوحٌ   
 َبْذرٌ  بُُذْورٌ   

                                                           
 ٜٓٔالدكتور عبده الراجعي، التطبيق الصريف، ص  ٛ
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 بَ ْرقٌ  بُ ُرْوقٌ   
يتبع على وزن فَ ْعٌل، ليست عينو   َبْطنٌ  بُطُْونٌ   

 واواً 
 احلرف الثان الساكن وفتح أولو 
  االسم الثالثي بشرط أن تكون فاؤه

 مفتوحة وعينو ساكنة غري واو

 بَ ْعلٌ  بُ ُعْولٌ   
 بَ ْقلٌ  بُ ُقْولٌ   
 بَ ْندٌ  بُ نُ ْودٌ   
 بَ ْنكٌ  بُ نُ ْوكٌ   
 بَ ْيتٌ  بُ يُ ْوتٌ   
 بَ ْيعٌ  بُ يُ ْوعٌ   
 تَ ْبلٌ  تُ بُ ْولٌ   
 َُتْتٌ  ُُتُْوتٌ   
 تَ ْيسٌ  تُ يُ ْوسٌ   
 ثَ ْغرٌ  ثُ ُغْورٌ   
 ثَ ْلجٌ  ثُ ُلْوجٌ   
 َجْحلٌ  ُجُحْولٌ   
 َجْدلٌ  ُجُدْولٌ   
 ْذرٌ جَ  رٌ ُجُذوْ   
 َجْرمٌ  ُجُرْومٌ   
 َجْعرٌ  ُجُعْورٌ   
 َجْفلٌ  ُجُفْولٌ   
 َجْنبٌ  ُجنُ ْوبٌ   
 َجْيشٌ  ُجيُ ْوشٌ   
 َحب ْرٌ  ُحبُ ْورٌ   
 َحْربٌ  ُحُرْوبٌ   
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 َحْفصٌ  ُحُفْوصٌ   
يتبع على وزن فَ ْعٌل، ليست عينو   َحْقلٌ  ُحُقْولٌ   

 واواً 
 احلرف الثان الساكن وفتح أولو 
  االسم الثالثي بشرط أن تكون فاؤه

 مفتوحة وعينو ساكنة غري واو

 َحْلقٌ  ُحُلْوقٌ   
 مَحْلٌ  مُحُْولٌ   
 َحْيلٌ  ُحيُ ْولٌ   
    
يتبع على وزن ِفْعٌل، ليست عينو   ِبْزرٌ  بُ ُزْورٌ   

 واواً 
 احلرف الثان الساكن وكسر أولو 
 يتكون على ثالثة األحرف األصلي 

 ِإْتبٌ  أُتُ ْوبٌ   
 ِجذْعٌ  ُجُذْوعٌ   
 ِجْذلٌ  ُجُذْولٌ   
 ِجْذمٌ  ُجُذْومٌ   
 ِجْرمٌ  ُجُرْومٌ   
 ِجْسرٌ  ُجُسْورٌ   
 ِجْلدٌ  ُجُلْودٌ   
 ِجْلفٌ  ُجُلْوفٌ   
 ِجْيدٌ  ُجيُ ْودٌ   
 ِحْبٌ  ُحبُ ْونٌ   
 ِحْديٌ  ُحُدْوجٌ   
 ِحْسلٌ  ُحُسْولٌ   
 ِحْصنٌ  ُحُصْونٌ   
 ِحْضنٌ  ُحُضْونٌ   
 ِحْلسٌ  ُحُلْوسٌ   
 ِحْلمٌ  ُحُلْومٌ   
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فُ ْعٌل، ليست عينو يتبع على وزن   ُجرْحٌ  ُجُرْوحٌ   

 واواً 
  أولو ضماحلرف الثان الساكن و 
 يتكون على ثالثة األحرف األصلي 

 ُُتْمٌ  ُُتُْومٌ   
 ٌجْردٌ  ُجُرْودٌ   
 ُجْرمٌ  ُجُرْومٌ   
 ُجْندٌ  ُجنُ ْودٌ   
    
 فتح أولو واحلرف الثان بالتشديد   بَ زي  بُ ُزْوزٌ   
 َبتي  بُ تُ ْوتٌ   
 َجدي  ُجُدْودٌ   
 َحدي  ُحُدْودٌ   
 َحظي  ُحظُْوظٌ   
    
 ضّم أولو واحلرف الثان بالتشديد  ٌحصي  ُحُصْوصٌ   

  ٌُحشي  ُحُشْوشٌ    االسم الثالثي على وزن فَ َعل 
االسم الثالثي يتبع على وزن فَ َعٌل   أََبدٌ  اُبُ ْودٌ   

 اخلايل من حروف العلة
 السماعية هوىذ ال يناسب بالنظرية  َجْيَبةٌ  ُجيُ ْوبٌ   

َقةٌ  ُحُقْوقٌ    وغري القياس  َحِقي ْ
 ثْ َرةٌ ب َ  بُ ثُ ْورٌ   
 َرذٌ جُ  ِجْرَذانٌ   

 ٜاسم على وزن فُ َعلٌ   ُجَعلٌ  ِجْعاَلنٌ  ِفْعاَلنٌ  30
                                                           

 .ٖٓالشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدروس، ص  ٜ
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     احلرف الثالثي األصلي 
ٓٔاحلرف الثان ألف أصلها الواو.  َجارٌ  ِجي ْرَانٌ   

 

 يتبع على وزن فَ ْعل 
 تَاجٌ  تِْيَجانٌ   
    
 السماعية هال يناسب بالنظرية وىذ  َحْوضٌ  ِحْيَضانٌ   

ٔٔكِحْسل وِحْساَلن.  وغري القياس
 

 َحْلقٌ  ِحْلَقانٌ   
 ِحْسلٌ  ِحْساَلنٌ   
 السماعية هال يناسب بالنظرية وىذ  ُحْوتٌ  ِحْيَتانٌ   

 وغري القياس
 َحاِئطٌ  ِحْيطَانٌ   
 َبْكرٌ  ُبْكرَانٌ   

 اسم صحيح العني على وزن فَ ْعلٌ   ثَ ْغبٌ  ثُ ْغَبانٌ  نٌ فُ ْعاَل  33

  ٌاسم صحيح العني على وزن فَ ْعل 

  ٌاسم صحيح العني على وزن فَ َعل 

 َجْدرٌ  ُجْدرَانٌ   
 مَحَلٌ  مُحْاَلنٌ   

اسم على وزن َفِعْيل غري مضعفة   اَثِي ْرٌ  اُثَ رَاءٌ  فُ َعاَلءٌ  33
وغري معتلة الالم، بشرط أن تكون 

وصًفا دلذكر عاقل، أو  مبعن فاعل
 مبعن ُمفاعل

  احلرف الثالث ياء ساكن وكسر
 قبلو

  صفة دلذكر عاقل على وزن فعيل
 أو فَاِعٌل دلة على سجّية مدح وَذم  

رٌ  اَُمرَاءٌ     أَِمي ْ
 أَِمنْيٌ  اَُمَناءٌ   
 ُبَِْيلٌ  ُُبَاَلءٌ   
 َبِدْيخٌ  بَُدَخاءٌ   
 َبِصي ْرٌ  ُبَصرَاءٌ   
 بَِلْيغٌ  بُ َلَغاءٌ   
 َحِبْيسٌ  ُحَبَساءٌ   

                                                           
 .ٖٓنفس ادلرجع، ص  ٓٔ
 .ٖٓنفس ادلرجع، ص  ٔٔ
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 َحِكْيمٌ  ُحَكَماءٌ   
 َحِنْيفٌ  ُحنَ َفاءٌ   
 َجاِىلٌ  ُجَهاَلءٌ   
 السماعية هال يناسب بالنظرية وىذ  ِفيي حَ  ُحَفَواءٌ   

 وغري القياس

  - - أَْفِعاَلءٌ  33

 

  جمع التكسير الذي ال يناسب باألوزان .ه 

الباحث اخلصائص من مجع التكسري للكثرة يف معجم  ومن ىذه البيانات، وجد
كل مجع التكسري مساعية بل يعرف بالقياس على   يسادلنور ألمحد ورصان منور ول

خصائصها. ال يبحث الباحث كل أوزان اجلمع التكسري للكثرة ألنو حبثت خصائص 
صيغة منتهى اجلموع يف القرآن الكرّي. لذلك، حبث الباحث مجع التكسري للكثرة من 

 الوزن فُ ْعٌل حّت أَْفِعاَلٌء إال صيغة منتهى اجلموع.

ناسب باألوزان جلمع ، وجد الباحث مجع التكسري الذي ال ياناتومن تلك البي
 التكسري للقلة أو اللكثرة وىي: 

  السماعية الجمع المفرد الرقم
  - أُُوبي  أبي  ٔ
  شبو اجلمع اَُرْومٌ  اَُرْوَمةٌ  ٕ
  - بَ رَاِبَرةٌ  البَ ْربَرِيْ  ٖ
  - َبْصَعاءٌ  االَْبَصعُ  ٗ
  - ثِي ْرَانٌ  الثَ ْورُ  ٘
  - ثُ َعاِلبُ  الثَ ْعَلبُ  ٙ
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  شبو اجلمع ثَْأطٌ  الثَّْأطَةُ  ٚ
  - َاْجدٌ  اجَلْديُ  ٛ
  - اَْثدٍ  الَثْديُ  ٜ

  - َاْجنٍ  اجَلَن  ٓٔ
َيةٌ  الِثَن  ٔٔ   - ثِن ْ
  - ُجثَّى اجلُثْ َوةُ  ٕٔ
  - ُجثييٌ  اجلَاِثي ٖٔ
  - تَ لَّى التَِّلْيلُ  ٗٔ
  - َجًذى اجَلْدَوةُ  ٘ٔ
  شبو اجلمع َجرَادٌ  اجَلرَاَدةُ  ٙٔ
  - ُجَشاشٌ  اجُلشُ  ٚٔ
  - اُنَاسٌ  اإِلْنسُ  ٛٔ
  - بَ َناتٌ  الِبْنتُ  ٜٔ
  شبحو اجلمع ِجْلدٌ  اجلِْلَدةُ  ٕٓ
ءٌ  اجلَِلْيلُ  ٕٔ   - َاِجالَّ
ءٌ  احلَِلْيلُ  ٕٕ   - َاِحالَّ
  - اَُجرَاءٌ  َاِجي ْرٌ  ٖٕ
  - َبَكرٌ  الَبْكَرةُ  ٕٗ
  - َحَببٌ  احلُبَّةُ  ٕ٘
  شبو اجلمع َحَجفٌ  احَلَجَفةُ  ٕٙ
  - ُحِليي  احلَْليُ  ٕٚ
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 الرابع الفصل

 ختتاماال

 الخالصة  . أ

 ، ينقسم على ثالثة أقسام وهي:البحث اجلامعي هذا يف إن النتيجة

لقلععة مجععا التريسععق لقسعع م من ععا يعع   علععى علععى إن أوزان مجععا التريسععق منقسععم  .1
لريثعع.ة هععص الاععي  الععذ  يقععص  ومجععا التريسععق للريثعع.ة. التريسععق لمجععا ويعع   علععى 

عن ا الا.فيصن إهنا ي   على ع د ال يقل عن ثالثة ويزي  على عش.ة، وذلعا أوزان  
فَعَعلَعععة  و فُعَعلَعععة  و  ِفَععععل  و  فُعَععععل  و  فُعُععععل  و  فُعْععععل  معععن م كثعععقة أهععع .ها ثالثعععة وعشععع.ون وز عععا  

َ  وفَعَصاِعععل وفَعْعلَعى وِفَعلَعة  وفُعٌععل  وفع ٌععا    َ  وأَْفعِعاَل وِفَععا   وفُعُععْص   وِفْععاَلن  فُعْععاَلن  وفُعَععاَل
 وفَعَعاِئُل وفَعَعاِل وفَعَعاىل وفَعَعاِلّ وفَعَعاِلل وهبه فَعَعلل.

. وأكثعع.يف يف  عع.  مجععا التريسععق للريثعع.ة يف معجععم ادلنععصى متريععصن علععى كععل  عع.  .2
 431ل  إىل احلعاَ ث.ة من  .  األورل صع مجا التريسق للري. لفظا   141احلاَ 
يف معجعععم  مجعععا ادلعععذك. السعععان ومجعععا ادلع عععث السعععان ومجعععا التريسعععق . كعععانا  لفاظععع
مجععععا  ا  فاظععععل 141ادلنععععصى هععععص مجعععا التريسععععق.   . وأكثعععع. اجل ععععا يف معجعععم ادلنعععصى

ُْْ ععا علععى األوزان مجععا التريسععق للريثعع.ة ليجعع  التاعع يم و اخلاععائ .  التريسععق  
عجعم ادلنعصى أل ع  واللفعظ االرع.ا العذ  ويفع  يف مومن  ا ية ادلساوة بم اللفظ 

 وزان مجا التريسق للريث.ةوىصان منصى باأل
ومن هذيف اخلاائ ، ليس كل مجا التريسق الس اعية بل ْ  بالقياس.  .3

فالطالب يف  صن مجا التريسق للريث.ة باحلفظ ألوزا ه الريثقة والس اعية. ما أ ه 
ال يبحث و  راائاه وال باحلفظ.ولص كث.ت أوزا ه  ستطيا ف  ه ب ىاسة 

البا ث كل أوزان اجل ا التريسق للريث.ة أل ه حبثت راائ  صيغة منت ى 



57 
 

اجل صع يف الق.آن الري.مي. لذلك، حبث البا ث مجا التريسق للريث.ة من الصزن 
َ  إال صيغة منت ى اجل صع.  فُعْعل   ىت أَْفِعاَل

 اتب   االقتراح

مجا التريسق للريث.ة يف معجم صوصع  ق  ا ت ى هذا البحث اجلامعى حتت ادل
من أىاد أن إىل    بعصن اهلل معاىل ومصفيقه، وي.يفص البا ثادلنّصى )دىاسة حتليلية الا.فية(

يف  .   ادلنصىعجم مجا التريسق للريث.ة يف مبحث عن يبحث فيه ليست . حبثه الذا ي
 . األل   ىت احلاَ
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