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 كلمة الشكر والتقدير

 اهلل إال ال إلـه أن أشـهد، والـدينا الدني أمورى عل نستعني وبه، العاملني ربّ  هلل مدحلا
ــاء أشــرف علـــى والّســالم والّصـــال ، ورســوله عبــدها حممـــد أن وأشــهد لـــه الشــريك وحــده  األنبيـ

رســلني
ُ
ــّيدن، وامل ــبعهم ومـــن أمجعـــني وأصـــحابه آلـــهى وعلـــ حممـــدا نـــالومو ا سـ ــان تـ  يـــوم إىل بإحسـ

 .الدين
 درجـة علـى واحلصـول النهـائي االختبـار شـروط السـتيفاءتقصـود كتابـة هـذا البحـث 

 إبـراهيم مالـك موالنـا جامعـة وأدهبـا العربيـة اللغـة قسـم يف اإلنسـانية العلـوم لكليـة سـرجانا
 . نجمباال احلكومية اإلسالمية

فالباحث يقدم كلمة الشكر لكل شخص يعطي دعمة ومساعد  للباحث يف تأليف 
 وصناعة هذا البحث. خصوصًا إىل:

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا امعةاجل كمدير  رجواالدكتور موجيا راهاألستاذ  .1
 .مباالنج

 .كلية العلوم اإلنسانية   عميدك ، ، املاجستريذاستعا  الدكتور  .2
 .وأدهبا العربية اللغة قسمد فيصل، املاجستري، كرئيس حمم .3
 هذا البحث. كتابةيف   ةكمشرفمعرفة املنجية، املاجستري،   .4

 أخرياً، عسى أن يكون هذا البحث نافعا للباحث ولكل من تفاعل به.
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 ملخص البحث
. صيغ منتهى اجلموع يف املعجم املنّور )دراسة حتليلية صرفية(. البحث اجلامعي. 31131185حممد عبد الغفور، 

 ومية ماالنج. سالمية احلك‘قسم اللغة العربية وأدهبا، كّلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم ال
 املشرف: معرفة املنجية، املاجستري.

 الكلمات الرئيسية : خصائص، صيغ منتهى اجلموع، معجم املنّور. 

التصريف هو حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصود  ال حتصل إال هبا. ففي دراسة علم 
غ منتهى اجلموع وهي أقصى اجلمع فال الصرف، خاصة يف دراسة مجع التكسري للكسر ، هناك ما يسّمى بصي

جيمع مجع تكسري مرّ  أخرى بعد حصوله على هذه الصيغة. إن أوزان صيغ منتهى اجلموع ما يسّمى أيضا جبمع 
التكسري للكسر ، لكّن يف بعض أوزاهنا أي تسعة عشر وزنا من مخسة وثالثني أوزاهنا كلها. ومجع التكسري للكسر  

 ما ال هناية له.  هي ما جتاوز الثالثة إىل

يف هذا البحث اجلامعي استخدم الباحث أسئلتان وهي ما أوزان صيغ منتهى اجلموع يف معجم املنّور 
ألمحد ورصان منّور و ما خصائص صيغ منتهى اجلموع يف معجم املنّور ألمحد ورصان منّور. وأما أهداف هذا 

( ملعرفة خصائص صيغ منتهى 7ر ألمحد ورصان منّور. ( ملعرفة أوزان صيغ منتهى اجلموع يف معجم املنوّ 3البحث 
 اجلموع يف معجم املنّور ألمحد ورصان منّور. 

وهو بتقدمي البيانات على ما يناسب النظرية يستعمل الباحث هذا البحث املنهج الوصفي واالستنباطي. 
 وجيمعه على شكل األوزان ويستنبطه من حيث خصائصه 

ألفاظا، وأكثرها يف حرف  515غ منتهى اجلموع يف معجم املنّور وهي مجلة صي فنتيجة هذاالبحث أنّ 
السني والنون بسبعني لفظا، وأقّلها يكون يف حرف الياء باثنني فقظ. وأما بالنسبة إىل األوزان، أكثرها تكون على 

يَ  اِعْيُل" بلفظ واحد وهو وزن "َمَفاِعُل" وهي مائة وثالثة ومثانون لفظا، وأقّلها تكون على وزن "يـََفاِعْيُل" و "فـَ
َريَاِحنْيُ". ومن تسعة عشر وزنا ال جيد الباحث يف معجم املنّور لفظا على وزن  –يـََراِبْيُع" و "َرْْيَاُن  –"يـَْربـُوُْع 

"تـََفاِعُل" يف أّي حرف كان. وإن كل األوزان من أوزان صيغ منتهى اجلموع هلا خصائصها، كما قد قّدمها 
من خالل ذلك وجد الباحث الكلمات يف معجم املنّور اليت ال يباسب بالقياس وهي  الباحث يف هذا البحث،

مخسة وعسرون لفظا. وهذه الكلمات ال جيوز قياسها من حيث خصائصها بل ال بد من خفظها ألهنا مساعّية من  
  كالم العرب.
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 Tasrif  is a change of the word to other various to get a certain meaning. In 
studying the science of tasrif, especially in learning about jama’ taksir lil katsroh, 
there is something called Shigot muntahal jumu’ that is the end of the jama’, a 

word will not be in jama’ again afterwards. Wazan of Shighot muntahal jumu’ is 
also jama’ that is called jama’ taksir lil katsroh, but only partially of wazan which 

amounted to 19 of 35 wazan overall. Jama’ taksir lil katsroh is jama’ which has a 
meaning of more than three to infinity.  

 In this thesis, the reseacher used two research problem, the first is 1) what 
the kind of wazan shighot muntahal jumu’ in Al-Munawwir dictionary?, and the 

second 2) what is the characteristic of shighot muntahal jumu’ in Al-Munawwir 
dictionary?. The objectives of this study is 1) to know what the kind of wazan 
shighot muntahal jumu’ in Al-Munawwir dictionary, 2) to know about the 

characteristic of sighot muntahal jumu’ in Al-Munawwir dictionary.  

 In this research, the researcher uses the inductive descriptive method, that 
is describing data in accordance with the theory, then collect it in the form of 
tables and conclude in those accordance with the characteristic of each.  

 The results of this research are: the total number of sighot muntahal jumu’ 
in the Al-Munawwir dictionary amounted to 838 words. And the most are in the 

letters “sin and nun” which is 70 words. While the least there is on the letter “ya’” 
which is only 2 word. Meanwhile, when viewed from the form of wazan, the most 

is wazan of مفاعل" " which is amounted to 183, and the least is wazan of “ ُيـََفاِعْيل” 

and “ “ which is single word, that is ”فـَيَاِعْيلُ  يـَرَابِْيعُ  -يـَْربـُْوُع  ” and “  -َرْْيَاُن 
 From the 19 existing wazan, the researcher did not find a word with the .”رَيَاِحنْي 

wazan of  "تفاعل" in the Al-Munawwir dictionary and every wazan of the shighot 

muntahal jumu’ that is has its own characteristics as the researcher have 

explained. In addition, the researcher finds 25 words that is not match with the 
rules about sighot muntahal jumu’, and these words can not be described by 
looking at its characteristics, but must be memorized because its direct from 

Arabian saying.  
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ABSTRAK 

M. Abdul Ghofur,13310058. Sighot muntahal jumu’ dalam kamus Al Munawwir 

(kajian analisis shorfiyah). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas 
Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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Tasrif adalah perubahan satu bentuk kata ke bentuk lainnya yang 

bermacam-macam untuk memperoleh sebuah makna tertentu. Dalam mempelajari 
Ilmu tasrif, khususnya dalam mempelajari tentang jama’ taksir lil kasroh, disana 

ada yang disebut dengan Shigot muntahal Jumu’ yaitu akhir dari pada jama’, 
suatu kata tiadak akan dijama’ taksirkan lagi setelahnya. Wazan Shighot muntahal 
jumu’ adalah juga jama’ yang disebut dengan jama’ taksir lil kasroh, akan tetapi 

hanya disebagian wazannya yang berjumlah 19 dari 35 wazan keseluruhannya. 
Jama’ taksir lil kasroh adalah jama’ yang mempunya arti lebih dari tiga hingga tak 

terbatas. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua rumusan masalah, yang 

pertama adalah 1) wazan sighot muntahal jumu’ apa sajakah yang ada dalam 
kamus “Al munawwir” ? kedua apa saja karakteristik sighot muntahal jumu’ yang 

ada dalam kamus “Al Munawwir”?. Adapun tujuan dari penilitian ini adalah 1) 
untuk mengetahui wazan sighot muntahal jumu’ apa sajakah yang ada dalam 
kamus “Al munawwir” 2) untuk mengetahui karakteristik sighot muntahal jumu’ 

yang ada dalam kamus “Al Munawwir”.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif induktif, 

yaitu dengan mendeskripsikan data yang sesuai dengan teori yang ada, kemudian 
mengumpulkannya dalam bentuk table dan menyimpulkannya sesuai dengan 

karekteristiknya masing masing.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : bahwa jumlah keseluruhan dari 

Sighot muntahal jumu’ yang ada dalam kamus “Al Munawwir” berjumlah 838 
kata. Dan yang paling banyak berada di huruf “sin dan huruh nun” yaitu 70 kata. 

Sedangkan yang paling sedikit ada pada huruf “ya’” hanya dengan 2 kata. 
Sedangkan jika dilihat dari bentuk wazannya, yang terbanyak adalah pada wazan 

 dan ”يـََفاِعْيلُ “ yaitu berjumlah 183, dan yang paling sedikit ada pada wazan ”َمَفاِعلُ “

“ ْيلُ فـََياعِ  ” dengan satu kata saja yaitu “ يـَرَابِْيعُ  -يـَرْبـُوُْع  ” dan “ رَيَاِحنْي  -رَْْيَاُن  ”. Dari 19 wazan 

yang ada, peneliti tidak menemukan satu katapun dengan wazan “ لُ اعِ فَ تَـ  ” pada 

kamus “Al Munawwir” dan setiap wazan dari wazan-wazan Sighot muntahal jum’ 

itu memiliki karakteristiknya tersendiri, seperti yang sudah dipaparkan oleh 
peneliti.  Dibalik itu peneliti menemukan 25 kata yang tidak sesuai dengan kaidah 
tentang Sighot muntahal jumu’ yang ada, dan kata-kata inilah yang tidak dapat di 

qiyaskan dengan melihat karakteristiknya akan tetapi harus dihafal karena sifatnya 
yang lansung dari kalam orang arab.   
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ

ومن هذا  اللغة العربية هي لغة  اشتقاقية متصرفة اليت تتاز هبا على لغة أخرى.
االمتياز قد اشتّقْت كلمة واحد ، يتفرُّع منها حّّت مائة كلمات فأكثر،  وهبذه امليز  

 أكرَمها اهلل بنزول كالمه الكرمي. وهذا الّنظاُم ينتظم يف عقد علم الّصرف. 

والتصريف هو حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصود  ال حتصل 
خرى وهو علم يتعلق ببنية الكلمة، وما حلروفها من زياد  ويف النسخ األ 1إال هبا.

وقال الغالييين : "علم بأصول تُعرف هبا صيغ  2وأصالة وصحة واعتالل وشبه ذلك.
الكلمات العربية وأحواهُلا اليت ليست بإعراب وال بناء. وموضوعه اإلسم املتمكن أي 

عَرب والفعُل املتصرف. فال يبحث عن األمساء املبني
ُ
ة، وال عن األفعال اجلامد ، وال امل

  3عن احلروف".

فقد وردت الصعبة يف دراسة علم الصرف عند معظم الطالب لكثر  تفاصيل 
أبوابه وتنوع تقسيمات فصوله، وْياولون يف فهمه من خالل اخلفظ والوعي، وكذالك 
يف فهمهم صيغ منتهى اجلموع، مع كثر  األوزان املوجود  يف صيغ منتهى اجلموع، 
يصعب على الطالب يف فهمها وخفظها، مع أنه إذا عرف الطالب خصائصها فال 
ْيتاجون يف فهمها إىل اخلفظ، وقد كان صعبا هلم، بل يكفي هلم فهم هذه الصيغ 
عن طريق القياس بدراسة خصائصها. وهلذا حاول الباحث يف هذا البحث ليجد 

موع ال من طريق خصائصه مساعد  للطالب يف فهم ما يسمى بصيغ منتهى اجل
 اخلفظ فقط، بل من طريق القياس.

                                                                 

 31 دون السنة(، ،سامل سعيد بن نبهان مكتبة)، منت البناء واألساسعزّالدين الزجناين، 1 
  11( 7110 ،)بريوت : املكتبة الكّية اإلجياز التصريفحسن أمحد العثمان، 2 
 5 ،( 7110 ،تب العلمية)بريت : دار الك جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 3 
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ومن ناحية أخرى، يريد الباحث أن جُيمع صيغ منتهى اجلموع املوجود  يف 
معجم املنّور على شكل واحد، لُيسّهل من يطلبها، وعسي أن يكون نافعا لنا ذات 

 يوم بكونه معجما خاصا لصيغ منتهى اجلموع يف معجم املنور. 
تار الباحث ُمعجَم املنّور ألمحد ورصا منّور موضوع ويف هذا البحث اخ

البحث، ألنه من أشهر املعجم )أي من العربية إىل اإلندونسيا( وأكثره استعماال عند 
الطالب يف املدارس أو املعاهد. ومن ّّث أنه من املعجم الذي رّتب حبسب إىل أصول  

 كلمات من حيث تصريفها.
إال أنه من األشياء املهّمة اليت جتب معرفته  وأما كون املوضوع خمتارا هنا ليس

عند الطالب يف دراسة الصرف. وأراد الباحث التسهيل يف معرفة مجع التكسري 
خاصة يف صيغ منتهى اجلموع، بإجياد وإظهار الكلمات املوجود  يف معجم املنور 

 ا. املتعلقة بأوزاهنا، وبوضعها بعد حتليل الكلمات حسب األوزان وبتقدمي خصائصه
 أسئلة البحث  .ب

إن هذا البحث يقوم على دراسة حتليلية صرفية يف معجم املنور للشيخ زين 
 العابدين املنور، وأسئلته كما يلي :

 ما أوزان صيغ منتهى اجلموع يف معجم املنّور ألمحد ورصان منّور ؟ .3
 . ما خصائص صيغ منتهى اجلموع يف معجم املنّور ألمحد ورصان منّور ؟7

 حث أهداف الب .ج
 واألهداف اليت يريد الباحث حتقيقها هنا، وهي كما يلي :

 ملعرفة أوزان صيغ منتهى اجلموع يف معجم املنّور ألمحد ورصان منّور. .3

 ملعرفة خصائص صيغ منتهى اجلموع يف معجم املنّور ألمحد ورصان منّور. .7

 فوائد البحث  .د
فهم اجلمع، ويتمّّن الباحث أن تكون نتيجة هذا البحث نافعة ومساعد  يف 

خاصة فيما يتعلق بصيغ منتهى اجلموع، وهذا البحث يشتمل على القائدتني : 
 الفائد  النظرية والفائد  التطبيقية:
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 الفائد  النظرية وهي : .أ
املساعد  على معرفة أوزان صيغ منتهى اجلموع خاصة يف معجم املنور ألمحد  .3

 ورصان منّور.
وع خاصة يف معجم املنور املساعد  على فهم خصائص صيغ منتهى اجلم  .7

 ألمحد ورصان منّور.
 الفائد  التطبيقية، وهي :    .ب

للباحث : الفهم عن طريقة حتليل صيغ منتهى اجلموع عميقا، وليستطيع  .3
 الباحث حتليل الكلمات اليت تتعلق هبذه الصيغ

للجامعة : لزياد  املراجع يف حبث العلمي، خاصة يف دراسة صيغ منتهى  .7
 اجلموع.

 السابقة الدراسة  .ه
. خصائص صيغة منتهى اجلموع، دراسة حتليلية صرفية عن صيغة منتهى 3

، ملعرفة منجية. وهذا، يبحث عن عدد صيغة 7130اجلموع يف القرآن الكرمي، 
 منتهى اجلموع يف القرأن الكرمي وخصائصها ورمزها.

ب ، حلبي7138. مجع التكسري للكثر  يف معجم املنور، دراسة حتليلية صرفية، 7 
شيخ الرمحن. وأما نتيجة هذا البحث يبحث عن أوزان مجع التكسري للكثر  

 وخصائصها من حرف األلف حّت احلاء يف معجم املنّور.
فالبحث األول يتعلق خبصائص صيغة منتهى اجلموع ورمزها، وكان 
موصوعها القرآن. والبحث الذي قام به الباحث يتعلق خبصائص صيغ منتهى 

 ملنّور. اجلموع يف ُمعجم ا
وأما الثاين قد يتعلق حبثه جبمع التكسري للكثر  يف معجم املنور بستة عشر 
وزنا منها، غري صيغ منتهى اجلموع، يبدأ من حرف األلف وينتهي حبثه يف حرف 

 احلاء. ويف هذا البحث يكون التحليل يف األوزان الباقية وهي تسعة عشر. 
 منهج البحث  .و



4 
 

 .نوع البحث3

فاألّول ألنه   هذا البحث املنهج الوصفي واالستنباطي،يستخدم الباحث يف
 Bogdanيعطي شرحا كامال فيما يتعلق بصيغ منتهى اجلموع. قال بوغدان وتيلور )

dan Taylor( يف موليوع )Moleong. 2010: 4 إّن منهجى الوصفي هو إجراء )
كان أو   البحث حتصل فيه البيانات من األشخاص وغريه من خالل املالحظة، كتابيا

ويأخذ الباحث يف منهج الوصفي الفوائد من ناحية حديث صحفي  4سفهيا.
والثاين ألّن هذا البحث يف دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من  5والبحث والوثائق.

حيث خصائصها وأشكاهلا وعالقاهتا والعوامل املؤثر  يف ذلك. وهذا يعين أن املنهج 
    6واألحداث. الوصفي يهتّم بدراسة حاضر الظواهر

قال اآلخر إن منهج الوصفي هو البحث الذي يستعمل املدخل الطبيعي 
ليطلب ويكشف تعريفا أو فهما عن الظواهر. وهذا التعريف يدّل على أّن املدخل 

 7الطبيعي وأهدافه يستطيع أن يكشف الظواهر يف سياق الكالم اخلاص.

لعقل اليت تبدأ على شكل ويرتبط االستنباط بكافة العمليات الذهنية داخل ا
    8من املسلمات أو البديهيات. -موضوع االستنباط–فكر  عامة يعتربها الفرد 

 . مصادر البيانات 7
 مصادر البيانات يف هذا البحث تتكون من مصدرين، ومها :

املصدر األساسي، وهو مصدر الرئيسي يف البحث. واملصدر الرئيسي يف هذا  .أ
 محد ورصان منّور.البحث هو معجم املنّور أل

                                                                 
4 Muhammad. Metode Penelitian Bahasa . (Yogyakarta,  Ar-ruz Media, 2011) hal 30  
5 Moleong, Lexy. Metode Penilitian Kualitatif. (Bandung, PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2007) hal 5 

مكتبة :  إسكندرية) ة األحباث والرسائل العلميةمناهج البحث العلمي، دليل الطالب يف كتاب، عبد اهلل حممد الشريف6 
 07 ،( الشجاع للطباعة والنشر والتوزيع

7 Moleong, Lexy. Metode Penilitian Kualitatif. (Bandung, PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2007) hal 6 

 05، الوائل للنشر(  )عمان : دار منهجية البحث العلمي، القواعد واملراحل والتطبيقاتحممد عبيدات وأصحابه، 8 
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املصدر الثانوي، وهو مصادر البيانات اليت تكون دعما يف البحث. وهو الذي   .ب
يتناول املعلومات من كتب النحو )كجامع الدروس للمصطفى الغالييين ومعجم 
املفصل فياإلعراب لدكتور إميل يعقوب وغريذلك( والصرف )كنظم املقصود 

علق بأبواب مجع التكسري وباخلصوص يف ومنت البناء  األساس وغري ذلك( وما يت
 صيغ منتهى اجلموع.

 . طريقة مجع البيانات وحتليلها 1

يستخدم الباحث يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي. فلذك يستخدم 
( يف حبثها. وهو إجراء البحوث Library Riserchالباحث الدراسة املكتبية )

ير املتعلقة باملشكالت اليت يكشفها والدراسات على الكتب واملقاالت أو التقار 
  9الباحث.

 وأما خطوات مجع البيانات وحتليلها كما يلي :

برتتيب حروفها  مجع األلفاظ اليت تدل على صيغ منتهى اجلموع من معجم املنّور .3
 وتضعها على شكل اجلدول.

 التصنيف حبسب أوزان صيغ منتهى اجلموع. .7
احلروف واحلركة يف مفردها مع كتابة خصائص تلك األلفاظ من ناحية عدد  .1

 حتليل خصائص، وتعميم نتائج اإلختبار على جممل جزئيات.
 اخلالصة  .0

                                                                 
9 M. Nasir. Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal 111 
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 الفصل الثاني 
 اإلطر النظري

يعّرف علماء العربية علم الصرف بأنه علم الذي تُعرف به كيفية صياغية األبنية  
باألبنية هنا هيئة العربية، وأحوال هذه األبنية اليت ليست إعرابا وال بناء. واملقصود 

الكلمة. ومعّن ذلك أن العرب القدماء فهموا الصرف على أنه دراسة لبنية الكلمات، 
   10وهو فهم صحيح يف اإلطار العامل للدرس اللغوي.

والصرف لغة التغيري، ويقال له التصريف. ومها عند املتأخرين منرادفان. وعند  
النحو. واصطالحا حتويل أصل السبويه جزء من الصرف الذي هو جزء من أجزاء 

الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصود  ال حتصل إال هبا كامسي الفاعل واملفعول واسم 
  11التفضيل والتثنية واجلمع وإىل غري ذلك.

 مفهوم اجلمع  .أ
واجلمع اسم ناب عن ثالثة فأكثر، بزياد  يف آخره مثل "كاتبني وكاتبات" أو 

  12تب وعلماء" وهو قسمان سامل ومكسر.تغيري يف بنائه مثل "رجال وك
 أقسام اجلمع  .ب

واجلمع ينقسم إىل ثالثة أقسام : اجلمع املذكر السامل واجلمع املؤنث 
وإمنا مسُّي ساملا لسالمة صيغة مفرده عن التغرّي،  13السامل واجلمع التكسري.

ن أتى والزياد  هنا للعالمة واجلرب فالواو أتى هبا للداللة على مجع الذكور والنو 
هبا جربا ملا فاته من اإلعراب باحلركات وفوات التنوين فلم يُؤت باحلرفني 

 14حملض اجلمع.

                                                                 

 32 ،تطبيق الصرفعبد الراجعي، 10 
. )ماالنج : مطبعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، علم الصرف نظرياته وتطبيقهمعرفة منجية، 11

7131 )، 1  
  37 ، 7( جملد 7110)بريزت: دار الكتب العلمية   جامع الدرس العربية، مصطفى الغالييين12 
 008( ، 3052)بريوت: دار الكتب العريب، تصريف األفعال واألمساء يف ضوء أساليب القرآن حممد سامل حمسن، 13 
 71)إندونسيا: اجلرمني بدون السنة( ص  الكفراوي على منت اآلجروميةإمساعيل احلامدي، 14 
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أما مجع املذكر السامل هو ما دّل على أكثر من اثنني بسبب زياد  الواو 
  15والنون يف حالة الرفع والياء والنون يف حاليت النصب واجلّر.

 الصاحلني و  –والزيدين  –والصاحلون  –مثل : الزيدون 
أما مجع املؤنث السامل هو اسم يدل على أكثر من اثنني يغّن عن 

حنو :  16عطف املفردات املتماثلة يف املعّن، وهو جزء من محع السامل.
والزينبات. وقال بعضهم أيضا وهو ما مُجع بألف وتاء مزيدتني  –فاطمات 

 17حنو جائت اهلندات.
 ج. مجع التكسري

على أكثر من اثنني بتغيري ظاهر كرَُجٍل ورَِجاٍل  مجع التكسري وهو ما دلّ  
وقال بعضهم هو ما تكّسرت حروف مفرده  18أو مقّدر كفلٍك للمفرد واجلمع.

عند مجعه، يرفع بالضمة حنو : عاد العّمال، وينصب بالفتحة حنو : رأيت 
قال الشيخ مصطفى الغالييين  19األطفال، وجيّر بالكسر  حنو : مررت بالرجال. 

ى أيضا اجلمع املكّسر وهو ما ناب عن أكثر من اثنني وتغرّي بناء مفرده ويسمّ 
  20عند اجلمع.

وقال عبد اهلل بن حممد اللحيدان يف قواعد اللغة العربية أن مجع التكسري  
هو كّل مجع تغرّي فيه لفظ الواحد، ويسّمى مجع التكسري ألن لفظ الواحد يكّسر 

ة أخرى. والتعرّي الذي يقع فيه على ثالثة فيه كما يكّسر اإلناء ّّث يصاغ صيغ
  21أضرب :

 األول : زياد ، كقولك يف مجع مجل : أمجال ويف ثوب : أثواب. 

                                                                 

 713 ،( 3001)بريوت: دار الكتب العلمية،  غةاملعجم املفصل يف علوم اللالتوخبي واألستاذ راجي األمسري، حممد 15 
 338 ،( 3001)بريوت: معرفة النظام،  معجم لفة النحو العريبجورج مرتي عبد املسيح، 16 

 1 ،ون السنة( )سورابايا: مكتبة اهلداية، د شرح خمتصر جّدا على منت اآلجروميةأمحد زيين دهال، 17 
  320 ،( 7118)إندونسيا: احلرمني،  شرح ابن عاقل ،مجال الدين حممد بن عبد اهلل بن مالك18 
 381 ،( 7131) بريوت: دار الكتب العلمية،  املعجم املفصل يف اإلعرابطاهر يوسف اخلطيب، 19 

 75ص  7جملد   العربية، سو جامع الدر مصطفى الغالييين، 20 
  81 ،(  7117)الرياض: دون الطبع،  املفتاح لتعلم مبادئ قواعد اللغة العربيةالليحدان، عبد اهلل بن حممد 21 
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 الثاين : نقصان، كقولك يف مجع كتاب : كتب ويف إزار : أزر. 
الثالث : بتفرّي احلركة والسكون، كقولك يف مجع َرْهن وَسقف وَأَسد : ُرُهن، 

 ُسُقف وُأُسد. 
على  -يف مجع التكسري–نسخ اآلخر قال السيوطي : وهذا التغرّي ويف 

 ثالثة أقسام :
 أحدها : أن يكوت الواحد بعد  اجلمع، حنو أسد، أسد.

 ثانيها : أو يكون الواجد أكثر من اجلمع، إزار، وأزر.
 ثالثها : أو يكون الواحد أقّل من اجلمع، حنو درهم، ودراهم.

  22بتكثري اآلنية ملا يلحقه من التغرّي.وإمنا مسُّي تكسريا، نشبيها 
 وهو قسمان : مجع قلة، ومجع كثر .

فجمع القلة ما وضع لعدد القليل، وهو من الثالثة إىل العسر . ومجع الكثر  ما 
وقيل إهنما خمتلفان مبدأ وغاية، فالقلة من ثالثة  23جتاوز الثالثة إىل ما ال هناية له.

 ما الهنابة له. وقيل إهنما متفقان مبدأ ال إىل عشر ، والكثر  من أحد عشر إىل
 24غاية، فالقلة من ثالثة إىل عشر ، والكثر  من ثالثة إىل ماال هنابة له.

 د. صيغ منتهى اجلموع 
وقال الشيخ حسن الكفراوي )صيغة منتهى اجلموع( أي أقصاها فال 

ا كان جيمع مجع تكسري مرّ  أخرى بعد حصوله على هذه الصيغة. وإمنا استأثر م
 25على وزهنا بعلة ألن كون هذه الصيغة مجعا علة وكوهنا منتهى اجلموع علة ثانية.

وله تسعة عشر وزنا. وهي كلها ملزيدات الثالثي، وليس للرباعي األصول 
 26ومخاسية إال "فعالل وفعاليل" ويشاركهما فيهما بعض املزيد فيه من الثالثي :

 فـََعاِللُ  .3
                                                                 

 12 ،( 3058) بريوت: عامل الكتب ومكتبة النهضة العربية،  اللمع يف العربيةأيب الفتح عثمان بن جيّن، 22 
 71 ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 23 

 313 ،( 7133)لبنان : دار الكنب العلمية،  شذا العرف يف فنّ الصرف أمحد بن حممد بن أمحد احلمداوي،24 
 10 ،لكفراوياإمساعيل احلامدي، 25 
 12-11 ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 26 
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اعّي األصول، جمّرد : كِدْرَهٍم وَدرَاِهَم، واملزيد وجيمع على "فعالل" كل اسم رب
فيه منه كَغَضنْـَفَر وَغَضاِفَر، واألمساء اخلماسّية األصول اجملّرد  : كَسَفْرَجَل 

 وَسَفارَِج واملزيد فيه : كَعْنَدلِْيٍب وَعنَاِدلَ 
 وفـََعالِْيلُ  .7

:   وجيمع على "فعاليل" ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف علة ساكن  
 كِقْرطَاٍس وقـَرَاِطيَس، وِفْرَدْوِس وفـَرَاِديَس، وقـَْنِدْيٍل وقـَنَاِدْيَل. 

 أَفَاِعُل  .1
وجيمع على "أفاعل" شيئان : األول : ما كان على وزن أفعل صفة للتفضيل 
: كأَْفَضَل وأَفَاِضَل. فأن كان صفة لغري التّفضيل : كأمْحََر وَأْزَرَق وَأْسَوَد 

 جيمع عليها وإمنا جيمع على "فـُْعٍل" كُحْمٍر وُزْرٍق. إال إذا وَأْعرََج وأْعَمى مل
 خرج عن معّن الوصفية إىل معّن االمسية. 

الثاين : اسم على أربعة أحرف، أوله مهز  زائد  : وإْصبٍع وَأَصاِبَع، وَأمْنَُلٍة 
 وأَنَاِمَل. وال يعتّد بعالمة التأنيث اليت تلحقه. 

 أَفَاِعْيُل  .0
اعيل" ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف مّد كُأْسلُْوٍب وجيمع على "أف

 وَأَسالِْيَب وِإْضبَارٍَ  وَأَضابِيْـَر.  
 تـََفاِعلُ  .8

وجيمع على "تفاعل" اسم على أربعة أحرف، أوله تاء زائد . كتنبل وتـَنَاِبَل، 
 وجتربة وجَتَاِرَب.

 تـََفاِعْيُل  .1
ره حرف مّد : كتـَْقِسْيٍم وجيمع على "تفاعيل" ما كان من ذلك مزيدا قبل آخ

 وتـََقاِسْيَم، وَتْسبِْيَحٍة وَتَسابِْيَح، وتـَْفرَاٍج وتـََفارِْيَج. 
 َمَفاِعلُ  .2
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وجيمع على "مفاعل" ما كان على أربعة أحرف، أوله ميم زائد  : كَمْسِجٍد 
 وَمَساِجَد وَمْكَنَسٍة وَمَكاِنَس. 

أصليا أ  منقلبا عن  وما كان منه ثالثه حرف مّذ )واحلرف هنا ال يكون إال
أصل( فإن كان ياء أبقيتَها على حاهلا، كَمْصَيٍف وَمَصاِيَف، وَمعِْيَشٍة 
وَمَعاِيَش. وإن كان منقلبا عن أصل رّددَته على أصله : كَمَفازٍَ  وَمَفاِوَز، 

 وَمغَازٍَ  وَمغَاِوَز. 
 َمَفاِعْيُل  .5

مّد :  وجيمع على "مفاعيل" ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف 
 كِمْصبَاٍح وَمَصابِْيَح، وَمْطُمْورٍَ  وَمطَاِميْـَر، وِمْيثَاٍق وَمَواثِيَق.

 يـََفاِعلُ  .0
وجيمع على "يفاعل" اسم على أربعة أحرف، أوله ياء زائد  : كيحمد 

 وَْيَاِمَد، ويُعملة ويـََعاِمَل 
 يـََفاِعْيُل  .31

كيحموم   وجيمع على "يفاعيل" ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف مّد :
 وَْيَاِمْيَم، ويـَْنبُوٍع ويـَنَابِْيَع. 

 فـََواِعلُ  .33
وجيمع على "فواعل" ثالثة أشياء : األول : اسم على أربعة أحرف، ثانيه واو 
أو ألف زائدتان : كَكْوَثٍر وَكَواِثَر، وَخاَتٍَ وَخَواَِتَ، وَجاِئٍز وَجَواِئَز، ونَاِصَيٍة 

 فيجمع على مثال "فعاىل". ونـََواٍص. إال ما كان منه معتّل العني
الثاين : ما كان من الصفات على وزن "فاعل" للمؤنث : كَحاِئٍض 
وَحَواِئَض، وطَاِلٍق وطََواِلَق، ونَاِهٍد ونـََواِهَد. أو للمذّكر غري العاقل : كَصاِهٍل 

 وَصَواِهَل، وَشاِهٍق وَشَواِهَق.  
ٍة وَكَواِتَب، وَشاِعرٍَ  الثالث : ما كان من الصفات على وزن "فاعلة" كَكاتِبَ 

 وَشَواِعَر. وما كان منه يوصف به املذكر واملؤنث : كَخالَِفٍة وَخَواِلَف.  
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 فـََواِعْيُل  .37
وجيمع على "فواعيل" ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف مّد : كطحونة 

 وطََواِحنْيَ، وطومار وطََواِميْـَر.
 فـَيَاِعلُ  .31

ة أحرف، ثابيه ياء زائد  : كصريف وجيمع على "فياعل" ما كان على أربع
 وَصيَاِرَف، وَهيْـَزعة وَهيَازَِع. 

 فـَيَاِعْيُل  .30
وجيمع على "فياعيل" ما كان منه مزيدا قبل آخره حرف مّد : كَدجْيُْور 

 وَديَاِجيْـَر، وَصْيُخْوٍد وَصيَاِخْيَد، وَصْيَداٍح وَصيَاِدْيَح.  
 فـََعاِئُل  .38

 ، سواء كان تأنيثه بالتاء أو باأللف مطلقا ويّطرد يف رباعّي مؤنث، ثالثه مدّ 
  27أو باملعّن.

: األول : اسم مؤنث على أربعة أحرف، قبل آخره  28وجيمع عليها شيئان
حرف مّد زائد، سواء أكان تأنيثه بالعالمة : كَسَحاَبٍة وَسَحاِئَب وِرَساَلٍة 

َشَماٍل )بفتح وَرَساِئَل، وَصِحيْـَفٍة وَصَحاِئَف، أو كان مؤنثا بال عالمة : ك
الشني( وِِشَاٍل )بكسرها( وَِشَاِئَل، وُعقاب وَعَقاِئَب. تقلب حرف مّد يف كل 

 ذلك مهزً . 
الثاين : صفة على وزن "فعيلة" مبعّن "فاعلة" : كَكرِْْيٍَة وَكرَاِئِم، وَظرِيْـَفٍة 

 وَظرَاِئَف، وَلِطيْـَفٍة وَلطَاِئَف. 
 فعاٍل، بفتح أّوله وثانيه وكسر ثالثه. .31
 فـََعاىَل، بفتح أّوله وثانيه ورابعه . .32
 فـَُعاىَل، بضّم أّوله وفتح ثانيه ورابعه. .35

                                                                 

 301 ،، شذا العرف يف فنّ الصرفأمحد بن حممد بن أمحد احلمداوي27 
 10-15 ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 28 



12 
 

 29يّطرد "فعاٍل" و "فَعاىل" يف :
 اسم على وزن "فعالء" حنو صحراء، صحاٍر وصحارى  .3
 اسم على وزن "فعلى" حنو فتوى، فتاٍو وفتَاوى  .7
 اسم على وزن "فعلى" حنو ِذفرى، ذفاٍر وذفارى  .1
على" حنو ُحبلى، حباٍل وحباىل. وقد حفظ هذان وصف على وزن "فُ  .0

الوزنان، دون القياس يف الصفة اليت على وزن "فعالء" وال مذكر هلا، حنو 
 عذراء، عذارى وعذاٍر.  

ويّطرد "فعاىل" و "فعاىل" يف وزن على "فعالن" أو "فعلى" حنو سكران، 
 سكارى وُسكارى. غضبان، وغضىب : َغضاىب وُغضاىب.

 اىل" يف الطراده يف : وينفرد "فـَعَ 
 اسم معتّل الالم على وزن "فَعِيْـَلة " حنو هديَّة ، هَدايَا. .3
اسم معتّل الالم على وزن "فـََعاَلٍة" أو "فِعاَلٍة" أو "فُعاَلة " حنو جداَية ،  .7

 نـَُقاية ، نـََقايَا.  –ِهرَاو  ، َهرَاوى  –جَدايَا 
اوية، َزَوايَا. وقد مجعو اسم معتّل العني والالم على وزن "فَاعلٍة" حنو زَ  .1

على غري قياس "يتيما وأّْيا وطاهرا" على "يـَتَامى، أيَامى، طهارى"  
كما مجع " األهل واألرض والليلة" على " األهاىل واألراضي 

 والليايل" شذوذا  
 فعايل .30

وجيمع عليه شيئان : األول : اسم على ثالثة أحرف مزيد يف آخره ياء 
: ككرسي وكراسي، وأمنية وأماين، وأنسي  مشدد  ال يراد هبا الّنسبُ 

 وأناسي.
الثاين : اسم مزيد يف آخره ألف اإلحلاق املمدود . كعلياء وعاليب، وحرباء 

 وحرايب. 
                                                                 

)بريوت : دار العلم للماليني  املعجم املفصل يف اللغة واألدببديع يعقوب و الدكتور ميشال عاصي، إميل 29 
3052) ،830  
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ويسمي ذلك الوزن صيغة منتهى اجلموع، أي اجلمع املتناهي. وضابطه :  
و كّل مجع تكسري مفتوح أوله وثالثه ألف زائد  ليست عوضا، وبعدها حرفان أ

ثالثة أوسطها ساكن، ومكسور كسرا أصليا ولو تقديرا كدواب وعذارى، ومل ينو 
بذلك الساكن ومبا بعده االنفصال، فمّت كان اجلمع هبذه الصفة استقّل باملنع. 
فإن خروج هذه الصيغة عن أوزان اآلحاد العربية لفظا وحكما علة لفظية 

 30وداللتها على اجلمع علة معنوية.

                                                                 
  111-118 ،( 7113سسة الرسالة، )بريوت: مؤ  ضياء السالك إىل أوضح السالكحممد عبد العزيز النّجار، 30 
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 الفصل الثالث 
 عرض البيانات وتحليلها

 لمحة عن معجم المنّور .أ
من  11أمحد ورصان منّور هو من أّلف معجم املنّور. ولد يف التاريخ 

 51يوغياكرتا. وهو العاشر من أحد عشر أخواته، وتويف يف  3010نوفمبري سنة 
سنة من عمره. وأما أبوه كياهي احلاج املنّور من مشهور العلماء ومدير املعهد 

 ر كرفياع يوغياكرتا. املنوّ 
وهذا املعجم رُّتب على أصل الكلمة. فتنبغي معرفتها من حيث األصل 
واملزيد. وإن كان أصليا فاحبث من حيث ترتيب كلماهتا، مثال كلمة "قمر" فابدأ 
من حرف "ق" ّّث "ميم" ّّث "راء". وإن كان مزيدا فيه فيجب معرفة أصل  

ب" فاأللف هنا زياد . فابدأ حبثه من حرف كلماته قبل الزّياد ، مثال كلمة "كتا
  31"كاف" ّّث "تاء" ّّث "باء".

وكّمل هذا املعجم باملختصرات والعالمات أو الرموز لتسهيل من 
 يستعمل هذا املعجم يف تفهيم املفرد  املوجود ، منها : 

عالمة جنم * املستخدم يف أوائل املاد ، أي لتفريق ماد  واحد    .3
  وماد  أخرى. مثل :

 َيْكرُمُ -*كرُمَ 
 َيَضعُ -*َوَضعَ 

ـُِـ تدّل على حركة عني فعل املضارع. مثل : .7  عالمة   ـَـ
 َضَرَب ـِـ َضْربًا

 فـََتَح ـَـ يـَْفَتحُ 
 تدّل على تكرير الكلمة قبلها. مثل : –عالمة الشرطة  .1

 َبرَِغ ـَـ بـََرًغا 
                                                                 

 xi( Pustaka Progresif 3002سورابايا : . )معجم املنوّر العريب إىل اإلندونيسياأمحد ورصان منّور، 31 
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 تـَنـَعَّمَ  -

( لداللة وأما املختصرات منها : حرف )ج( لداللة على اجلمع. و)م
 على مؤّنث. و )د خ( لداللة على لغة أعجمّي أو األخرى. 

فالباحث ْيّلل عن صيغ منتهى اجلموع يف معجم املنّور ألمحد ورصان 
 منّور، وهي األوزان الباقية بتسعة عشر وزنا من مجلة مجع التكسري للكسر  كلها.  

 تركيب جملة صيغ منتهى الجموع  .ب
اظ اليت تدّل على صيغ منتهى اجلموع يف وبعد أن يبحث الباحث األلف

 معجم املنّور، وجد الباحث البيانات، وعرضها حسب تركيب احلروف وهي : 

 الرقم الحرف  الصفحة المفردة  الجمع  الوزن 
 3 األلف  7 اإلْبرِْيُق  أَبَارِْيُق  أَفَاِعْيلُ 
 7   0 إِْبلِْيُس  أَبَالِْيُس َو أَبَاِلَسُة  أَفَاِعْيلُ 
ْأَتَُ  َمآَِتُ  َمَفاِعلُ 

َ
 1   8 امل

 0   1 اإِلتَاَوُ   أَتَاِوي فـََعايِل 
َْأثـَرَُ   َمآِثُر  َمَفاِعلُ 

 8   2 امل
 1   5 األُْثِفيَُّة  أَثَايِفي  فـََعايِلي 
 2   30 اإِلَداَوُ   َأَداَوى  فـََعاىَل 

 5   38 املِْئَذَنُة  َمآِذُن  َمَفاِعلُ 
 0   35 اأَلْرُض   َأرَاضٍ  فـََعالٍ 
 31   30 اأَلرِْيَكُة  َأرَاِئُك  فـََعاِئلُ 

 33   30 اأُلْروِيَُّة  َأرَاِويي  فـََعايِلي 

 37   70 اأُلْسطَُواَنةُ  َأَساِطنْيُ  أَفَاِعْيلُ 
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 31   70 اأُلْسطُْورَُ   َأَساِطيْـُر  أَفَاِعْيلُ 

03   70 اأُلْسطُْوُل  َأَساِطْيُل  أَفَاِعْيلُ   

 38   72 اآلِصرَُ   أََواِصُر  فـََواِعلُ 

َلُك  َمالَِئُك َوَمالَِئَكةُ  فـََعاِئلُ 
َ
 31   18 امل

 32   15 األَْمُر  أََواِمُر  فـََواِعلُ 

 35   01 اإلْنَساُن  أَنَاِسي  فـََعايِل 

 30   01 اآلِنَسُة  أََواِنسُ  فـََواِعلُ 

آُب  َمآِوُب  َمَفاِعلُ 
َ
 71   01 امل

ْوِئُد  َمآِوُد  َفاِعلُ مَ 
َ
 73   02 امل

 77   00 األَوَُّل  أََواِئُل  أَفَاِعلُ 

 71   83 اأَلميُم  أَيَاِئُم  فـََعاِئلُ 

 70   83 اأَلميُم  األَيَاَمى فـََعاىَل 

 78 الباء  85 الُبْجرُ  أَبَاِجرُ  أَفَاِعلُ 

ْبَحثُ  َمبَاِحثُ  َمَفاِعلُ 
َ
 71   80 امل

ْبَدأُ  اِدئُ َمبَ  َمَفاِعلُ 
َ
 72   11 امل

 75   12 البَاِذخُ  بَواَِذُخ  فـََواِعلُ 

 70   21 الرَبِيَّةُ  بـَرَايَا  فـََعاىَل 



17 
 

 11   21 البـَْرَبِريي  بـَرَاِبرَ   فـََعاِللُ 

 13   21 البـُْرُثنُ  بـَرَاِثُن  فـََعالِْيلُ 

 17   23 البـُْرمُجَةُ  بـَرَاِجمُ  فـََعاِللُ 

 11   27 البَارُِح  بـََوارِحُ  فـََواِعلُ 

 10   21 البَارُِد  بـََوارِدُ  فـََواِعلُ 

 18   21 األَبْـَردُ  أَبَارُِد  أَفَاِعلُ 

 11   21 الرِبَْذْون بـَرَاِذْين   فـََعالِْيلُ 

 12   20 الرَبِيَُّة  بـَرَاِري فـََعايِل 

 15   22 البـُْرُغْوُث  بـَرَاِغْيُث  فـََعالِْيلُ 

 10   22 البـُْرِغيي  بـَرَاِغيي  فـََعايِلي 

 01   25 البـُْرُقعُ  بـَرَاِقُع  فـََعاِللُ 

 03   20 البـُرّْكانُ  بـَرَاِكنْيُ  فـََعالِْيلُ 

 07   20 البـَْرنَاَمجُ  بـَرَاِمجُ  فـََعاِللُ 

 01   51 البـُْرَهانُ  بـَرَاِهنْيُ  فـََعالِْيلُ 

 00   57 الَبْسَبسُ  َبَساِبسُ  فـََعاِللُ 

 08   57 الُبْستَانُ  نْيُ َبَساتِ  فـََعالِْيلُ 

 01   51 البَاُسْورُ  بـََواِسيْـرُ  فـََعالِْيلُ 
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 02   50 البَاِسَقةُ  بـََواِسُق  فـََواِعلُ 

 05   58 البَاِسُل  بـََواِسُل  فـََواِعلُ 

 00   51 الَبَشارَ ُ  َبَشاِئرُ  فـََعاِئلُ 

 81   52 البَاَشُق  بـََواِشقُ  فـََواِعلُ 

 83   55 البَاِصرَ ُ  بـََواِصرُ  فـََواِعلُ 

 87   01 الِبَضاَعُة  َبَضاِئُع  فـََعاِئلُ 

 81   08 البَعِيْـُر  أَبَاِعرُ  أَفَاِعلُ 

 80   05 البَِغيي  بـَغَايَا فـََعاىَل 

 88   00 البـََقرُ  أَبَاِقرُ  أَفَاِعلُ 

 81   313 البَِقيَُّة  بـََقايَا  فـََعاىَل 

 82   310 البَاِلحُ  بـََواِلحُ  فـََواِعلُ 

 85   310 البَلِيَُّة  َباَليَا  فـََعاىَل 

 80   331 البِْنِصرُ  بـَنَاِصرُ  فـََعاِللُ 

بْـَّن  َمبَانٍ  َمَفاِعلُ 
َ
 11   337 امل

 13   338 البـُْهلُْولُ  بـََهالِْيلُ  فـََعالِْيلُ 

 17   338 البَِهْيَمُة  بـََهاِئُم  فـََعاِئلُ 

 11   331 ألَبْـَهُم ا أَبَاِهُم َو أَبَاِهْيُم  أَفَاِعلُ 
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 10   371 البَائَِقُة  بـََواِئُق  فـََواِعلُ 

 18 التاء  372 التَابـُْوتُ  تـََوابِْيُت  فـََواِعْيلُ 

 11   375 التُبَّعُ  تـَبَابِْيُع  فـََعالِْيلُ 

 12   375 التَاِبعُ  تـََواِبُع  فـََواِعلُ 

 15   375 التَابَِعةُ  تـََواِبُع  فـََواِعلُ 

 10   370 التَاِبلُ  تـََواِبلُ  فـََواِعلُ 

ْتِجرَ ُ  َمتَاِجرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 21   370 امل

 23   311 التـَْرقـَُوُ   تـَرَاِقي  فـََعايِل 

 27   315 التِْلِمْيذُ  َتاَلِمْيذُ  فـََعالِْيلُ 

 21   310 الِتْمَساُح  َتَاِسْيحُ  فـََعالِْيلُ 

 20   310 الَتِمْيَمُة  َتَاِئُم  فـََعاِئلُ 

 28 الثاء  300 الثـيْؤلُْول   ثَآلِْيُل  َعالِْيلُ فَـ 

 21   300 الثـيْعبَاُن  ثـََعاِبنْيُ  فـََعالِْيلُ 

ثْـَعبُ  َمثَاِعبُ  َمَفاِعلُ 
َ
 22   300 امل

 25   381 الثَـّْعَلُب  ثـََعاِلُب  فـََعاِللُ 

 20   383 األُْثِفيَُّة  أَثَايِفي  فـََعايِلي 

 51   381 ملِثْـَقاُل ا َمثَاقِْيلُ  َمَفاِعْيلُ 
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ثْـلََبُة  َمثَاِلُب  َمَفاِعلُ 
َ
 53   380 امل

 57   385 الثَّنِيَُّة  ثـَنَايَا فـََعاىَل 

 51   380 الثَّنَِيةُ  ثـََوانٍ  فـََعالٍ 

ْثَّت  َمثَانٍ  َمَفاِعلُ 
َ
 50   380 امل

 58 اجليم  310 اجلُْبُجَبُة  َجبَاِجبُ  فـََعاِللُ 

 51   310 اجلَبِيْـرَُ   َجبَاِئُر  فـََعاِئلُ 

ْجَحُر  جَمَاِحرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 52   310 امل

 55   323 اجَلْحَمِرشُ  َجَحاِمرُ  فـََعاِللُ 

 50   328 اجَلْدَولُ  َجَداِولُ  فـََعاِللُ 

 01   325 اجُلْذُمْورُ  َجَذاِميْـُر  فـََعالِْيلُ 

 03   320 اجَلرِيْـَئةُ  َجرَاِئي فـََعايِل 

 07   320 اجلَْوَربُ  ُب َجَوارِ  فـََعاِللُ 

 01   351 اجُلْرثـُْوَمةُ  َجرَاثِْيُم  فـََعالِْيلُ 

 00   353 اجلَارَِحُة  َجَوارِحُ  فـََواِعلُ 

 08   353 اجَلرِْيَدُ   َجرَاِئدُ  فـََعاِئلُ 

 01   357 اجَلْرَدُق  َجراَِدقُ  فـََعاِللُ 

 02   351 اجَلْرَولُ  َجرَاِولُ  فـََعاِللُ 
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 05   352 اجَلرِْْيَةُ  رَاِئمُ جَ  فـََعاِئلُ 

 00   355 اجلَارَِيُة  َجَوارٍ  فـََواِعلُ 

ْجَرى جَمَارٍ  َمَفاِعلُ 
َ
 311   355 امل

 313   350 اجَلزِيْـرَُ   َجزَاِئرُ  فـََعاِئلُ 

ْجِزرُ  جَمَاِزرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 317   350 امل

 311   303 اجلَازِمُ  َجَوازِمُ  فـََواِعلُ 

 310   711 اجلَْلَجلُ  ِحلُ َجاَل  فـََعاِللُ 

 318   717 اجِلاَلُز  َجاَلِئزُ  فـََعاِئلُ 

 311   711 اجلَلِْيفُ  َجاَلِئفُ  فـََعاِئلُ 

 312   710 اجلَُواِلقُ  َجَواِلقُ  فـََواِعلُ 

 315   711 اجلَالَِيةُ  َجَوالٍ  فـََواِعلُ 

 310   712 اجلَاِمحُ  َجَواِمحُ  فـََواِعلُ 

 331   715 اجلَاُمْوسُ  سُ َجَواِميْ  فـََواِعْيلُ 

 333   710 اجلَاِمعُ  َجَواِمعُ  فـََواِعلُ 

 337   731 اجلَاِنبُ  َجَواِنبُ  فـََواِعلُ 

 331   731 اجلَاِنحُ  َجَواِنحُ  فـََواِعلُ 

 330   730 اجلَاحِنَةُ  َجَواِنحُ  فـََواِعلُ 
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 338   730 اجلِْنَدرُ  َجنَاِدرَ ُ  فـََعاِللُ 

 331   730 اجلَْنَدلُ  َجنَاِدلُ  فـََعاِللُ 

 332   735 اجلَْوَهرُ  َجَواِهرُ  فـََعاِللُ 

ْجَهلُ  جَمَاِهلُ  َمَفاِعلُ 
َ
 335   771 امل

 330 احلاء 713 املِْحبـَرَ ُ  حَماَِبرُ  َمَفاِعلُ 

 371   717 احلَبِْيَكةُ  َحبَاِئكُ  فـََعاِئلُ 

 373   711 احلِبَاَلةُ  َحبَاِئلُ  فـََعاِئلُ 

 377   712 احلَاِجبُ  اِجبُ َحوَ  فـََواِعلُ 

ْحَجمُ  حَماِجمُ  َمَفاِعلُ 
َ
 371   701 امل

 370   703 اأُلْحِجَيةُ  َأَحاِجيي  فـََعايِلي 

 378   703 احَلِدْيثُ  َأَحاِدْيثُ  أَفَاِعْيلُ 

 371   703 احلَاِدَثةُ  َحَواِدثُ  فـََواِعلُ 

 372   703 اأُلْحُدوَثةُ  َأَحاِدْيثُ  أَفَاِعْيلُ 

 375   701 احَلِدْيَد ُ  َحَداِئدُ  اِئلُ فـَعَ 

 370   708 احَلِديْـَقةُ  َحَداِئقُ  فـََعاِئلُ 

 311   700 املِْحَربُ  حَمَارِْيبُ  َمَفاِعْيلُ 

 313   781 احَلرِيْـَثةُ  َحرَاِئثُ  فـََعاِئلُ 
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 317   781 احَلرِْيَسةُ  َحرَاِئسُ  فـََعاِئلُ 

113   781 احَلْرَشفُ  َحرَاِشفُ  فـََعاِللُ   

ْحرَمُ  حَمَارِمُ  َمَفاِعلُ 
َ
 310   782 امل

 318   711 احلَيْـُزْومُ  َحيَازِمُ  فـََعاِللُ 

ْحَسرُ  حَمَاِسرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 311   711 امل

 312   715 احَلْشوُ  حَمَاِشي فـََعايِل 

 315   715 احَلِشيَّةُ  َحَشايَا فـََعاىَل 

 310   715 احلَاِشَيةُ  َحواشٍ  فـََواِعلُ 

 301   710 احَلِصْيَد ُ  َحَصاِئدُ  ِئلُ فـََعا

 303   723 احلَاِصلُ  َحَواِصلُ  فـََواِعلُ 

 307   723 احَلِصيْـَلةُ  َحَصاِئلُ  فـََعاِئلُ 

 301   721 احلَاِضرَ ُ  َحَواِضرُ  فـََواِعلُ 

 300   720 احلَاِضَنةُ  َحَواِضنُ  فـََواِعلُ 

 308   722 احَلِظيَُّة  َحظَايَا فـََعاىَل 

 301   725 احلَاِفرُ  َحَواِفرُ  اِعلُ فـَوَ 

 302   725 احلَاِفَشةُ  َحَواِفشُ  فـََواِعلُ 

 305   753 احلَِقْيَبُة  َحَقاِئبُ  فـََعاِئلُ 
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 300   751 احلَِقيْـَقةُ  َحَقاِئقُ  فـََعاِئلُ 

ْحَقَلُة  حَمَاِقلُ  فـََعاِللُ 
َ
 381   750 امل

 383   750 احلَاقَِنةُ  َحَواِقنُ  فـََواِعلُ 

ْحَكَمةُ  حَمَاِكمُ  َمَفاِعلُ 
َ
 387   752 امل

 381   701 احلَالَِقةُ  َحَواِلقُ  فـََواِعلُ 

 380   703 احلُْلُقْومُ  َحاَلقِْيمُ  فـََعالِْيلُ 

 388   707 احلَلِيْـَلةُ  َحاَلِئلُ  فـََعاِئلُ 

 381   701 احَلِمْيَصةُ  مَحَاِئصُ  فـََعاِئلُ 

 382   705 احلَاِمَلةُ  َحَواِملُ  فـََواِعلُ 

 385   113 احلَانـُْوتُ  َحَوانِْيتُ  فـََواِعْيلُ 

 380   117 احلَْنَجرَ ُ  َحنَاِجرُ  فـََعاِللُ 

 311   117 احلُْنُجْورُ  َحنَاِجيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

 313   117 احلَْنَجلُ  َحنَاِجلُ  فـََعاِللُ 

 317   117 احلَنيْـرَ ُ  َحنَاِئرُ  فـََعاِئلُ 

 311   118 نِيَّةُ احلَ  َحنَايَا فـََعاىَل 

 310   118 احلَانَِيةُ  َحَوانٍ  فـََواِعلُ 

 318   111 احلَاَجةُ  َحَواِئجُ  فـََواِعلُ 
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 311   112 املِْحَورُ  حَمَاِورُ  َمَفاِعلُ 

 312   130 احلَاِئضُ  َحَواِئضُ  فـََواِعلُ 

 315   138 احلَائَِنةُ  َحَواِئنُ  فـََواِعلُ 

ْخبَ  خَمَاِبئُ  َمَفاِعلُ 
َ
 310 اخلاء 132 أُ امل

 321   177 اخلَاَِتُ  َخَواَِتُ  فـََواِعلُ 

 323   171 اخلََدْرَنقُ  َخَدارِنُ  فـََعاِللُ 

 327   172 اخلُْذُرْوفُ  َخَذارِْيفُ  فـََعالِْيلُ 

 321   170 اخلَرَنْـَبلُ  َخرَابِْيلُ  فـََعالِْيلُ 

 320   117 اخِلْرَشاءُ  َخرَاِشيي  فـََعايِلي 

 328   117 املِْخَرصُ  اِرصُ خمََ  َمَفاِعلُ 

ْخرِطُ  خَمَارِْيطُ  َمَفاِعْيلُ 
ُ
 321   111 امل

 322   111 اخلُْرطُْومُ  َخرَاِطْيمُ  فـََعالِْيلُ 

 325   111 اخلُْرطُْونُ  َخرَاِطنْيُ  فـََعالِْيلُ 

 320   118 اخلَارِقُ  َخَوارِقُ  فـََواِعلُ 

ْخَرقُ  خَمَارِقُ  َمَفاِعلُ 
َ
 351   118 امل

 353   111 اخِلْرِنقُ  َخرَاِنقُ  َعاِللُ فَـ 

 357   115 اخلَزِيْـَنةُ  َخزَاِئنُ  فـََعاِئلُ 
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 351   115 اخِلزَاَنةُ  َخزَاِئنُ  فـََعاِئلُ 

 350   101 اخلَِسْيلُ  َخَساِئلُ  فـََعاِئلُ 

 358   107 اخلَْيُشْومُ  َخيَاِشْيمُ  فـََعالِْيلُ 

 351   101 اخلَاِصرَ ُ  َخَواِصرُ  فـََواِعلُ 

 352   101 املِْخَصرَ ُ  خَمَاِصرُ  َمَفاِعلُ 

 355   100 اخلَِصيْـَلةُ  َخَصاِئلُ  فـََعاِئلُ 

 350   181 اخلَاِطرُ  َخَواِطرُ  فـََواِعلُ 

 301   187 اخلُطَّفُ  َخطَاِطْيفُ  فـََعالِْيلُ 

ْخَفرُ  خَمَاِفرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 303   180 امل

 307   180 اخلُفَّاشُ  َخَفافِْيشُ  فـََعالِْيلُ 

 301   182 اخلَِفيَّةُ  َخَفايَا فـََعأىَل 

 300   182 َخاقَانُ  َخَواِقنْيُ  فـََواِعْيلُ 

 308   185 املِْخَلبُ  خَمَاِلبُ  َمَفاِعلُ 

 301   185 اخلُْلُخلُ  َخاَلِخلُ  فـََعأِللُ 

 302   111 اخلَلِيْـَفةُ  َخاَلِئفُ  فـََعاِئلُ 

 305   111 ُف املِْخاَل  خَمَالِْيفُ  َمَفاِعْيلُ 

 300   110 اخلَلِيْـَقةُ  َخاَلِئقُ  فـََعاِئلُ 
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 711   115 اخلَِميْـرَ ُ  مَخَاِئرُ  فـََعاِئلُ 

 713   110 اخلَاِمَعةُ  َخَواِمعُ  فـََواِعلُ 

 717   110 اخلَِميْـَلةُ  مَخَاِئلُ  فـََعاِئلُ 

 711   123 اخلُْنَثى ُخنَاَثى فـَُعأىَل 

 710   123 َجرُ اخلَنْ  َخنَاِجرُ  فـََعاِللُ 

 718   123 اخلَْنَدقُ  َخنَاِدقُ  فـََعاِللُ 

 711   123 اخلِْنِذْيذُ  َخنَاِذْيذُ  فـََعالِْيلُ 

 712   123 اخلِْنزِيْـرُ  َخنَازِيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

 715   121 اخلُنْـُفسُ  َخنَاِفسُ  فـََعاِللُ 

 710   121 املِْخنـََقةُ  خَمَاِنقُ  َمَفاِعلُ 

ِخيْـَلةُ  لُ خَمَايِ  َمَفاِعلُ 
َ
 731   153 امل

 733 الدال 150 الِديْـبَاحُ  َدبَاِبُح َوَدبَابِْيحُ  فـََعالِْيلُ 

 737   151 الَدبـُْوسُ  َدبَابِْيسُ  فـََعالِْيلُ 

 731   150 الَداِجنُ  َدَواِجنُ  فـََواِعلُ 

 730   103 الَدمْحُسُ  َدَحاِمسُ  فـََعاِللُ 

 738   101 الديَخانُ  َدَواِخنُ  فـََواِعلُ 

 731   108 الَدارَِجةُ  َدَوارِجُ  فـََواِعلُ 
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ْدرَجُ  َمَدارِجُ  َمَفاِعلُ 
َ
 732   101 امل

ْدَرَسةُ  َمَداِرسُ  َمَفاِعلُ 
َ
 735   105 امل

 730   011 الِدْرَهمُ  َدرَاِهمُ  فـََعاِللُ 

 771   013 الُدْستـُْورُ  َدَساتِيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

 773   017 الَدِسيْـَعةُ  َدَساِئعُ  فـََعاِئلُ 

 777   017 الَدْسَكرَ ُ  َدَساِكرُ  فـََعاِللُ 

 771   011 الدمَعاَمةُ  َدَعاِئمُ  فـََعاِئلُ 

اِغَصةُ  َدَواِغصُ  فـََواِعلُ   770   015 الدَّ

ْدَغلُ  َمَداِغلُ  َمَفاِعلُ 
َ
 778   015 امل

ْدَفعُ  َمَداِفعُ  َمَفاِعلُ 
َ
 771   031 امل

 772   033 يْـَنةُ الدَّفِ  َدفَاِئنُ  فـََعاِئلُ 

 775   033 الِدقْـرَارَ ُ  َدقَارِيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

 770   031 الدَّقِيْـَقةُ  َدقَاِئقُ  فـََعاِئلُ 

 711   030 الديكَّانُ  دََكاِكنْيُ  فـََعالِْيلُ 

 713   038 الديْوَلبُ  َدَوالِْيبُ  فـََواِعْيلُ 

 َداَلِئعُ  فـََعاِئلُ 
الدَّلِْيُع 
 َوالديلُْوعُ 

031 
  717 

 711   071 الدمْْيَاسُ  َديَاِمْيسُ  فـَيَاِعْيلُ 
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ْدَمعُ  َمَداِمعُ  َمَفاِعلُ 
َ
 710   073 امل

 718   077 الَداِمَكةُ  َدَواِمكُ  فـََواِعلُ 

 711   077 الُدْمُلجُ  َدَماِلجُ  فـََعاِللُ 

 712   078 الدميْـنَارُ  َدنَانِيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

ا َدَواِنقُ  فـََواِعلُ   715   078 ِنقُ الدَّ

 710   075 الدمْهلِيْـزُ  َدَهالِيْـزُ  فـََعالِْيلُ 

اِئرَ ُ  َدَواِئرُ  فـََواِعلُ   701   017 الدَّ

 703   018 الدميْـَوانُ  َدَواوِْينُ  فـََواِعْيلُ 

 707 الذال 010 الذيأََبةُ  َذَواِئبُ  فـََواِعلُ 

 701   003 الَذبِْيَحةُ  َذبَاِئحُ  فـََعاِئلُ 

ْذَبحُ  َمَذاِبحُ  َمَفاِعلُ 
َ
 700   003 امل

ْذَخرُ  َمَذاِخرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 708   001 امل

 701   000 الذَّرِيْـَعةُ  َذرَاِئعُ  فـََعاِئلُ 

 702   002 الذمفْـَرى َذفَاَرى فـََعأىَل 

 705   005 التَّذِْكرَ ُ  َتَذاِكرُ  فـََعاِللُ 

 700   000 الذيْلُذلُ  َذاَلِذلُ  فـََعاِللُ 

 781   087 الذَّنـُْوبُ  َذنَاِئبُ  لُ فـََعائِ 
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 783   081 الذمنَابُ  َذنَاِئبُ  فـََعاِئلُ 

ْذَهبُ  َمَذاِهبُ  َمَفاِعلُ 
َ
 787   081 امل

 781 الراء 080 الرَّئِْيَسةُ  َرَواِئسُ  فـََواِعلُ 

 780   011 الرَّاِئمُ  َرَواِئمُ  فـََواِعلُ 

 788   013 املِْرآ ُ  َمرَايَا فـََعأىَل 

 781   017 الرَّبِْيئُ  رَبَايَا فـََعأىَل 

 782   017 الرَّبِْيَبةُ  رَبَاِئبُ  فـََعاِئلُ 

ْرِبضُ  َمراَِبضُ  َمَفاِعلُ 
َ
 785   011 امل

 780   011 الرَّاِبَطةُ  َرَواِبطُ  فـََواِعلُ 

ْرِبطُ  َمرَاِبطُ  َمَفاِعلُ 
َ
 711   011 امل

 713   012 يـَْربـُْوعُ  يـَرَبِْيعُ  يـََفاِعْيلُ 

 717   020 الرَّاِجَبةُ  َرَواِجبُ  اِعلُ فـَوَ 

 711   028 اأُلْرُجْوَحةُ  َأرَاِجْيحُ  أَفَاِعْيلُ 

 710   020 الرَّْجلُ  رََجاىَل  فـََعاىَل 

 718   020 الرَِّجْيلُ  َأرَاِجلُ  أَفَاِعلُ 

 711   020 الرَّْجاَلنُ  رَُجاىَل  فـَُعاىَل 

 712   020 املِْرَجلُ  َمرَاِجلُ  َمَفاِعلُ 
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 715   053 املِْرَحاضُ  َمرَاِحضُ  َمَفاِعلُ 

 710   053 الرَّاِحَلةُ  َرَواِحلُ  فـََواِعلُ 

 721   051 الرمَحاَلةُ  رََحاِئلُ  فـََعاِئلُ 

ْرمَحَةُ  َمرَاِحمُ  َمَفاِعلُ 
َ
 723   051 امل

ْرَدَغةُ  َمرَادِغُ  َمَفاِعلُ 
َ
 727   055 امل

217   001 املِْرَدى  َمرَاِدي فـََعايِل   

 720   007 الرَّزِيْـَئةُ  َرزَايَا فـََعاىَل 

 728   007 املِْرزََحةُ  َمرَازِحُ  َمَفاِعلُ 

 721   007 الريْزَداقُ  َرزَاِدْيقُ  فـََعالِْيلُ 

 722   008 الرمَساَعةُ  َرَساِئعُ  فـََعاِئلُ 

 725   001 املِْرَسالُ  َمرَاِسْيلُ  َمَفاِعْيلُ 

ْرسَ  َمرَاسٍ  َمَفاِعلُ 
َ
 720   005 ى امل

 751   005 املِْرَسا ُ  َمرَاسٍ  َمَفاِعلُ 

َرصَّعُ  َمرَاِصعُ  َمَفاِعلُ 
ُ
 753   817 امل

 757   812 الريْعبـُْوبُ  َرَعابِْيبُ  فـََعالِْيلُ 

 751   812 الريْعبـُْوَلةُ  َرَعاِبلُ  فـََعاِللُ 

 750   810 الرَّْعَلةُ  َأرَاِعْيلُ  أَفَاِعْيلُ 
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 758   833 الرَّاِعَيةُ  عٍ َرَوا  فـََواِعلُ 

ْرَعى َمرَاعٍ  َمَفاِعلُ 
َ
 751   833 امل

 752   833 الرَِّغْيَبةُ  َرَغاِئبُ  فـََعاِئلُ 

ْرَفدُ  َمرَاِفدُ  َمَفاِعلُ 
َ
 755   838 امل

 750   838 املِْرَفدُ  َمرَاِفدُ  َمَفاِعلُ 

 701   835 املِْرَفقُ  َمرَافِْيقُ  َمَفاِعْيلُ 

 703   873 الرَّاقـُْودُ  اقِْيدُ َروَ  فـََواِعْيلُ 

ْرَقدُ  َمرَاِقدُ  َمَفاِعلُ 
َ
 707   873 امل

 701   870 املِْرَقمُ  َمرَاِقمُ  َمَفاِعلُ 

ْرَقى َمرَاٍق  َمَفاِعلُ 
َ
 700   878 امل

 708   878 الريُكْوبُ  رََكاِئبُ  فـََعاِئلُ 

 701   872 الرَِّكيْـزَ ُ  رََكاِئزُ  فـََعاِئلُ 

 702   811 املِرَْكنُ  رَاِكنُ مَ  َمَفاِعلُ 

 705   811 الرَِّكيَّةُ  رََكايَا فـََعأىَل 

 700   811 املِْرَماشُ  َمرَاِمْيشُ  َمَفاِعْيلُ 

 111   810 اليـَْرَمعُ  يـَرَاِمعُ  يـََفاِعلُ 

 113   818 اأَلْرُملُ  َأرَاِملُ  أَفَاِعلُ 
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 117   812 الرَِّميَّةُ  رََمايَا فـََعاىَل 

 111   812 املِْرَمى َمرَامٍ  َمَفاِعلُ 

ْرَمى َمرَامٍ  َمَفاِعلُ 
َ
 110   812 امل

 118   812 اأَلْرَنبُ  َأرَاِنبُ  أَفَاِعلُ 

 111   810 الرَّاِهَبةُ  َرَواِهبُ  فـََواِعلُ 

ْرَهمُ  َمرَاِهمُ  َمَفاِعلُ 
ُ
 112   803 امل

 115   801 الرَّْْيَانُ  رَيَاِحنْيُ  فـَيَاِعْيلُ 

 110   801 الرّاِئَحةُ  َواِئحُ رَ  فـََواِعلُ 

 131   801 التَـّْروِْيحُ  تـَرَاوْيحُ  فـََعالِْيلُ 

 133   801 املِْرَوَحةُ  َمرَاوِحُ  َمَفاِعلُ 

رَاضُ  َمرَاِيضُ  َمَفاِعلُ 
َ
 137   800 امل

 131   887 اأُلْروِيَّةُ  َأرَاِويي  فـََعايِلي 

 130 الزأء 811 الزمْبِرزُ  زَبَارِجُ  فـََعاِللُ 

 138   811 الزَّبـَْرَزدُ  زَبَارِجُ  فـََعاِللُ 

َْزبـََلةُ  َمزَاِبلُ  َمَفاِعلُ 
 131   811 امل

ْزَحفُ  َمزَاِحفُ  َمَفاِعلُ 
َ
 132   811 امل

 135   810 الزيْحلُْوَفةُ  زََحاِلفُ  فـََعاِللُ 
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 130   818 الزيْخُرفُ  زََخاِرفُ  فـََعاِللُ 

 171   811 بُ املِْزرَا َمزَارِْيبُ  َمَفاِعْيلُ 

 173   811 الزَّْرَوحُ  َزرَاوِحُ  فـََعاِللُ 

 177   812 الزيْرُزرُ  َزرَاِزرُ  فـََعاِللُ 

ْزَرَعةُ  َمزَارِعُ  َمَفاِعلُ 
َ
 171   812 امل

 170   815 املِْزرَاقُ  َمزَارِقُ  َمَفاِعلُ 

 178   810 الزَّْعَبلُ  َزَعاِبلُ  فـََعاِللُ 

 171   821 َزَعةُ الزَّعْ  َزَعازِعُ  فـََعاِللُ 

 172   827 الزمْعنَِفةُ  َزَعاِنفُ  فـََعاِللُ 

 175   821 الزيْغلُْولُ  َزَغالِْيلُ  فـََعالِْيلُ 

 170   821 الزَّاِقي َزَواٍق  فـََواِعلُ 

ْزلََفةُ  َمزَاِلفُ  َمَفاِعلُ 
َ
 111   851 امل

 113   853 الزيمَّجُ  زََماِمْيجُ  فـََعالِْيلُ 

 117   857 الزَّجْمَرَ ُ  اِجرُ زَمَ  فـََعاِللُ 

ْزُمْورُ  َمزَاِميْـرُ  َمَفاِعْيلُ 
َ
 111   857 امل

 110   851 الزمْمزَِمةُ  زََمازِمُ  فـََعاِللُ 

 118   850 اأَلْرَملُ  َأرَاِملُ  أَفَاِعلُ 
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 111   851 الزينْـبـُْورُ  زَنَابِيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

 112   852 الزمْنِدْيقُ  زَنَاِدْيقُ  فـََعالِْيلُ 

 115   801 اأُلْزُهْوَقةُ  َأزَاِهْيقُ  أَفَاِعْيلُ 

 110   801 الزيْهلُْولُ  َزَهالِْيلُ  فـََعالِْيلُ 

 101   801 الزمْهِلقُ  َزَهاِلقُ  فـََعاِللُ 

زَادُ  َمزَاِودُ  َمَفاِعلُ 
َ
 103   807 املِْزَوُد َوامل

 107   808 املِْزَوَلةُ  َمزَاِولُ  َمَفاِعلُ 

 101   808 الزَّاوَِيةُ  َزَوايَا فـََعاىَل 

 100   808 الزَّاِئَد ُ  َزَواِئدُ  فـََواِعلُ 

ْسأََلةُ  َمَساِئلُ  َمَفاِعلُ 
َ
 108 السني 111 امل

 101   117 السَّبِْيَبةُ  َسبَاِئبُ  فـََعاِئلُ 

 102   111 السَّاحِبَةُ  َسَواِبحُ  فـََواِعلُ 

 105   118 السَّابَاطُ  َسَوابِْيطُ  فـََواِعْيلُ 

 100   111 اأُلْسبـُْوعُ  َأَسابِْيعُ  أَفَاِعْيلُ 

 181   112 السَّابَِقةُ  َسَواِبقُ  فـََواِعلُ 

ْسَبكُ  َمَساِبكُ  َمَفاِعلُ 
َ
 183   112 امل

 187   115 الَسابَِلةُ  َسَواِبلُ  فـََواِعلُ 
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 181   115 السَِّبي  َسبَايَا  فـََعاىَل 

ْسَتلُ  َمَساِتلُ  َمَفاِعلُ 
ُ
101 امل    180 

 َمَساِجدُ  َمَفاِعلُ 
ْسَجُد 

َ
امل

ْسِجُد 
َ
 َوامل

131 
  188 

 181   133 الّسَاُجْورُ  َسَواِجيْـرُ  فـََواِعْيلُ 

 182   137 السَّاُجْولُ  َسَواِجْيلُ  فـََواِعْيلُ 

 185   131 السَِّجيْـَنةُ  َسَجاِئنُ  فـََعاِئلُ 

 180   131 السَّاِجَنةُ  َسَواِجنُ  فـََواِعلُ 

 111   131 السََّجْنَجلُ  َسنَاِجلُ  ِللُ فـََعا

 113   131 السَِّحيْـَفةُ  َسَحاِئفُ  فـََعاِئلُ 

 117   131 السَِّحيْـَقةُ  َسَحاِئقُ  فـََعاِئلُ 

 111   132 الَساِحلُ  َسَواِحلُ  فـََواِعلُ 

 110   132 املِْسَحَنةُ  َمَساِخنُ  َمَفاِعلُ 

 118   135 السمَحاءَ ُ  َسَحايَا فـََعاىَل 

 111   135 املِْسَحا ُ  َمَساحٍ  َمَفاِعلُ 

 112   130 السَِّخْيَمةُ  َسَخاِئمُ  فـََعاِئلُ 

 115   130 السمخمنْيُ  َسَخاِخنْيُ  فـََعالِْيلُ 

ْسَخَنةُ  َمَساِخنُ  َمَفاِعلُ 
ُ
 110   130 امل
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 121   130 السَِّخيَّةُ  َسَخايَا فـََعاىَل 

 123   173 السَِّدْيفُ  َسَداِئفُ  فـََعاِئلُ 

 127   173 السَِّديْـَفةُ  َسَداِئفُ  فـََعاِئلُ 

 121   177 السَّاِدَيةُ  َسَوادٍ  فـََواِعلُ 

ْسرَُبةُ  َمَساِربُ  َمَفاِعلُ 
َ
 120   171 امل

 128   172 السَّرِيْـرَ ُ  َسرَاِئرُ  فـََعاِئلُ 

 121   111 السَّارَِيةُ  َسَوارٍ  فـََواِعلُ 

 122   111 السَّرِيَّةُ  َسرَايَا فـََعاىَل 

 125   113 املِْسَطرَ ُ  َمَساِطيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

 120   117 السَّاِعدُ  َسَواِعدُ  فـََواِعلُ 

ْسَعاُ   َمَساعٍ  َمَفاِعلُ 
َ
 151   118 امل

 153   118 السيْفَتَجةُ  َسَفاِتجُ  فـََعاِللُ 

 157   118 السَّفيْوجُ  َسَفافِْيدُ  فـََعالِْيلُ 

 151   111 السَّاِفرَ ُ  َسَواِفرُ  فـََواِعلُ 

 150   111 املِْسَفرَ ُ  َمَساِفرُ  َمَفاِعلُ 

 158   111 السََّفْرَجلُ  َسَفارِجُ  فـََعاِللُ 

 151   115 اأَلْسَفلُ  َأَساِفلُ  أَفَاِعلُ 
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 152   115 السَِّفيْـَنةُ  َسَفاِئنُ  فـََعاِئلُ 

ْسَقطُ  َمَساِقطُ  َمَفاِعلُ 
َ
 155   103 امل

 150   107 السَِّقيْـَفةُ  اِئفُ َسقَ  فـََعاِئلُ 

 101   101 السَّاقَِيةُ  َسَواٍق  فـََواِعلُ 

 103   101 السمكمنْيُ  َسَكاِكنْيُ  فـََعالِْيلُ 

ْسَكنُ  َمَساِكنُ  َمَفاِعلُ 
َ
 107   101 امل

 101   102 املِْسِكنْيُ  َمَساِكنْيُ  َمَفاِعْيلُ 

001   102 األْسلُْوبُ  َأَسالِْيبُ  أَفَاِعْيلُ   

 108   105 السَّْلَجمُ  َساَلِجمُ  فـََعاِللُ 

ْسَلَحةُ  َمَساِلحُ  َمَفاِعلُ 
َ
 101   105 امل

فـََعاِلُل 
 َوفـََعالِْيلُ 

َساَلِسُب 
 وَساَلِسْيبُ 

 السَّْلَسبِْيلُ 
100 

  102 

 105   100 السمْلِسَلةُ  َساَلِسلُ  فـََعاِللُ 

 100   181 السيْلطَانُ  َساَلِطنْيُ  فـََعالِْيلُ 

 011   187 السَّالَِفةُ  َسَواِلفُ  فـََواِعلُ 

ْسَلكُ  َمَساِلكُ  َمَفاِعلُ 
َ
 013   181 امل

 017   188 السيلَّمُ  َساَلمِلُ َوَساَلملُِ  فـََعاِللُ 

 011   185 السَّميْورُ  مَسَاِميْـرُ  فـََعالِْيلُ 
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 010   113 املِْسَمعُ  َمَساِمعُ  َمَفاِعلُ 

 َساِميي َأمْسَاء  َوأَ  فـََعايِلي 
اإِلْسُم 
 واأُلْسمُ 

110 
  018 

 011   118 السمْنَجقُ  َسنَاِجقُ  فـََعاِللُ 

 012   111 السَّْنَدانُ  َسنَاِدْينُ  فـََعالِْيلُ 

ْسَندُ  َمَساِندُ  َمَفاِعلُ 
ُ
 015   111 امل

 010   112 السَّنِيْـَعةُ  َسنَاِئعُ  فـََعاِئلُ 

 031   127 السَّاِهَكةُ  َسَواِهكُ  فـََواِعلُ 

 033   121 السَّيمدُ  َساَدُ  َوَسيَاِئدُ  فـََعاِئلُ 

َسافُ  َمَساِوفُ  َمَفاِعلُ 
َ
 037   120 امل

 031   153 السَّاِئَمةُ  َسَواِئمُ  فـََواِعلُ 

 030   151 السَّائَِلةُ  َسَواِئلُ  فـََواِعلُ 

 038 الشني 150 الشمْبدَعُ  َشبَادِعُ  فـََعاِللُ 

 031   150 الشَّبـُْورُ  َشبَابِيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

 032   103 الشيبَّاكُ  َشبَابِْيكُ  فـََعالِْيلُ 

 035   108 اإِلْشِجعُ  َأَشاِجعُ  أَفَاِعلُ 

 030   101 الشَِّحْيَحةُ  َشَحاِئحُ  فـََعاِئلُ 

 071   217 الشَِّدْيَد ُ  َشَداِئدُ  فـََعاِئلُ 
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 073   211 الشَّارَِبةُ  َشَواِرُب  فـََواِعلُ 

ْشَرُب  َمَشاِربُ  لُ َمَفاعِ 
َ
 077   211 امل

ْشرََبةُ  َمَشاِربُ  َمَفاِعلُ 
َ
 071   211 امل

 070   211 املِْشرََبةُ  َمَشاِربُ  َمَفاِعلُ 

 078   212 الشيْرُخْوبُ  َشرَاِخْيبُ  فـََعالِْيلُ 

 071   215 الشَّارَِد ُ  َشَوارِدُ  فـََواِعلُ 

ْرِذَمةُ  َشرَاِذمْيُ  فـََعالِْيلُ  152 الشم    072 

 075   210 اإِلْشرَارَ ُ  َأَشارِيْـرُ  أَفَاِعْيلُ 

 070   210 الشميْـرَازُ  َشَوارِيْـزُ  فـََواِعلُ 

 011   237 الشَّارِعُ  َشَوارِعُ  فـََواِعلُ 

ْرنـََقةُ  َشرَاِنقُ  فـََعاِللُ   013   231 الشَّ

 017   273 الشَّْيطَانُ  َشيَاِطنْيُ  فـَيَاِعْيلُ 

 011   277 الشَِّظيَّةُ  اَشظَايَ  فـََعاىَل 

 010   271 املِْشَعبُ  َمَشاِعبُ  َمَفاِعلُ 

 018   270 الشَّعِيْـرَ ُ  َشَعاِئرُ  فـََعاِئلُ 

 011   278 الشَّاِعرَ ُ  َشَواِعرُ  فـََواِعلُ 

ْشَعرُ  َمَشاِعرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 012   278 امل
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ْشَعلُ  َمَشاِعلُ  َمَفاِعلُ 
َ
 015   271 امل

 010   271 الشيْعلُْولُ  الِْيلُ َشعَ  فـََعالِْيلُ 

 001   218 الشَِّكْيَكةُ  َشَكاِئكُ  فـََعاِئلُ 

 003   211 الشَّاِكَلةُ  َشَواِكلُ  فـََواِعلُ 

ْشِكلُ  َمَشاِكلُ  َمَفاِعلُ 
ُ
 007   211 امل

 001   212 الشَّْكَوى َشَكاَوى  فـََعاىَل 

 000   215 الشَّلِيَّةُ  َشاَليَا فـََعاىَل 

 008   207 الشَِّميْـَلةُ  َِشَاِئلُ  فـََعاِئلُ 

 َشنَاِخْيبُ  فـََعالِْيلُ 
الشَّْنُخْوُب 
 والُشْنُخْوَبةُ 

200 
  001 

 002   202 الشَّاِهَد ُ  َشَواِهدُ  فـََواِعلُ 

ْشَهدُ  َمَشاِهدُ  َمَفاِعلُ 
َ
 005   202 امل

 000   200 الشَّيْـَهمُ  َشيَاِهمُ  فـَيَاِعلُ 

 081   200 لشَّاِهنْيُ ا َشَواِهنْيُ  فـََواِعْيلُ 

َمَفاِعُل 
 وفـََعاِئلُ 

َشارَ ُ  مَشاِوُر وَمَشاِئرُ 
َ
 امل

281 
  083 

 087   280 املِْشَوا ُ  َمَشاوٍ  َمَفاِعلُ 

أَفَاِعُل 
 وأَفَاِعْيلُ 

 اأُلْصُبعُ  َأَصاِبُع وَأَصابِْيعُ 
217 

 081 الصاد
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فـََعاىَل 
 َوفـََعايِلي 

َصَحاَرْى 
 وَصَحاِريي 

  الصَّْحرَاءُ 
218 

  080 

 088   218 الصَّْحَصحُ  َصَحاِصحُ  فـََعاِللُ 

 081   218 الصَِّحيْـَفةُ  َصَحاِئفُ  فـََعاِئلُ 

ْصَحفُ  َمَصاِحفُ  َمَفاِعلُ 
ُ
 082   218 امل

 085   212 املِْصَخَفةُ  َمَصاِخفُ  َمَفاِعلُ 

ْصَدرُ  َمَصاِدرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 080   215 امل

 011   221 الصَّاِري يي ُصرَّاء و َصرَارِ  فـََعايِلي 

 013   225 الصَّاِعَقةُ  َصَواِعقُ  فـََواِعلُ 

 017   220 الصَّْعلُْوكُ  َصَعالِْيكُ  فـََعالِْيلُ 

 011   220 اأَلْصَغرُ  َأَصاِغرُ  أَفَاِعلُ 

 010   251 الصَِّفْيَحةُ  َصَفاِئحُ  فـََعاِئلُ 

 018   251 الصيفَّاحُ  َصَفافِْيحُ  فـََعالِْيلُ 

 011   253 الصمْفرِْيتُ  َصَفارِْيتُ  الِْيلُ فـَعَ 

 012   250 الصَّافَِيةُ  َصَوافٍ  فـََواِعلُ 

 015   250 املِْصَفا ُ  َمَصافٍ  َمَفاِعلُ 

 010   251 املِْصَقعُ  َمَصاِقعُ  َمَفاِعلُ 

 021   251 الصَّيْـَقلُ  َصيَاِقلُ  فـَيَاِعلُ 
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 023   207 املِْصَلى  َمَصالٍ  َمَفاِعلُ 

 027   201 الصَّْمَصَمةُ  َصَماِصمُ  َعاِللُ فَـ 

 021   208 الصيْنبـُْورُ  َصنَابِيْـُر  فـََعالِْيلُ 

 020   201 الصمنَّبْـرُ  َصنَاِبرُ  فـََعاِللُ 

 028   201 الصَّنـيْوتُ  َصنَانِْيتُ  فـََعالِْيلُ 

 021   518 الصَّْوَمَعةُ  َصَواِمعُ  فـََواِعلُ 

ضْ  َمَضاِجرُ  َمَفاِعلُ 
ُ
 022 الضاد 537 ِجرُ امل

 025   531 الضَّاِحَكةُ  َضَواِحكُ  فـََواِعلُ 

 020   531 الضَّرِيْـَبةُ  َضرَاِئبُ  فـََعاِئلُ 

 051   530 الضَّرَّ ُ  َضرَاِئرُ  فـََعاِئلُ 

 053   530 الضَّرِيْـرَ ُ  َضرَاِئرُ  فـََعاِئلُ 

 057   571 الضيْغبـُْوسُ  َضغَابِْيسُ  فـََعالِْيلُ 

ْضَغطُ  َضاِغطُ مَ  َمَفاِعلُ 
َ
 051   571 امل

 َضغَاِئنُ  فـََعاِئلُ 
الضَّْغُن َو 

 الضَّغِيْـَنةُ 
570 

  050 

 058   570 الضَّْفدَعُ  َضَفادِعُ  فـََعاِللُ 

 051   578 الضَِّفيْـزَ ُ  َضَفاِئزُ  فـََعاِئلُ 

 052   575 الضَِّميْـرُ  َضَماِئرُ  فـََعاِئلُ 
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 055 اءط 512 املِْطَبخُ  َمطَاِبخُ  َمَفاِعلُ 

 050   512 الطَّْبُشْورَ ُ  طَبَاِشيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

فـَيَاِعُل 
 وفـََواِعلُ 

طَيَاِجُن 
 َوطََواِجنُ 

الطَّاِجُن 
 َوالطَّْيَجنُ 

501 
  001 

 003   503 الطيْهُرْورُ  طََهارِيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

 007   507 الطَّاِحَنةُ  طََواِحنُ  فـََواِعلُ 

 001   507 َحَنةُ املِطْ  َمطَاِحنُ  َمَفاِعلُ 

 000   507 الطَّارَِئةُ  طََواِرئُ  فـََواِعلُ 

ْطَربُ  َمطَاِربُ  َمَفاِعلُ 
َ
 008   500 امل

 001   500 الطمْربَالُ  َطرَابِْيلُ  فـََعالِْيلُ 

 002   505 الطَّرِيْـَفةُ  َطرَاِئفُ  فـََعاِئلُ 

 005   505 الطَّارَِفةُ  َطرَاِرفُ  فـََعأِللُ 

 000   581 الطَّارَِقةُ  ارِقُ طَوَ  فـََواِعلُ 

 811   581 املِْطَرقُ  َمطَارِقُ  َمَفاِعلُ 

ْطَعمُ  َمطَاِعمُ  َمَفاِعلُ 
َ
 813   581 امل

 817   581 الطَّاُعْونُ  طََواِعنْيُ  فـََواِعْيلُ 

 811   580 الطَّاُغْوتُ  طََواٍغ َوطََواِغْيتُ  فـََواِعْيلُ 

ْطَلبُ  َمطَاِلبُ  َمَفاِعلُ 
َ
 810   585 امل
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ْطلُْوبُ  َمطَالِْيبُ  َمَفاِعْيلُ 
َ
 818   585 امل

 811   518 الطَّاِمحُ  طََواِمحُ  فـََواِعلُ 

 812   511 الطَّاِمسُ  طََواِمسُ  فـََواِعلُ 

ْطَمعُ  َمطَاِمعُ  َمَفاِعلُ 
َ
 815   511 امل

ْطَنبُ  َمطَاِنبُ  َمَفاِعلُ 
َ
 810   512 امل

 831   515 الطمنْـُفَسةُ  طَنَاِفسُ  فـََعاِئلُ 

 833   527 الطَّائَِفةُ  طََواِئفُ  فـََعاِئلُ 

 837   528 اأَلْطَيبُ  أطَاِيبُ  أَفَأِعلُ 

 831 ظاء 551 الظَّرِيْـَفةُ  َظرَاِئفُ  فـََعاِئلُ 

 830   551 الظَّعِيْـَنةُ  ظََعاِئنُ  فـََعاِئلُ 

 838   553 اأُلْظلُْوَفةُ  َأظَالِْيفُ  أَفَأِعْيلُ 

 831   551 الظيْنبـُْوبُ  ْيبُ ظَنَابِ  فـََعالِْيلُ 

الظمنَُّة  ظَنَاِئنُ  فـََعاِئلُ 
 َوالظمنَاَنةُ 

551   832 

 835   550 الظَّاِهرَ ُ  ظََواِهرُ  فـََواِعلُ 

ْظَهرُ  َمظَاِهرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 830   558 امل

 871 عني  552 املِْعَبدُ  َمَعاِبدُ  َمَفاِعلُ 

 873   501 الَعِجْيَبةُ  َعَجاِئبُ  فـََعاِئلُ 
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 877   017 اأَلْعَجمُ  َأَعاِجمُ  أَفَاِعْيلُ 

 871   010 الَعِدْيدُ  َعَداِئدُ  فـََعاِئلُ 

ْعِدنُ  َمَعاِدنُ  َمَفاِعلُ 
َ
 870   012 امل

 878   015 الَعاِدَيةُ  َعَواِديْ  فـََواِعلُ 

 871   031 الَعْذرَاءُ  َعَذاَرى فـََعاىَل 

 872   033 الَعاِذَلةُ  َعَواِذلُ  فـََواِعلُ 

 875   031 الَعرِْيَشةُ  َعرَاِئشُ  فـََعاِئلُ 

 870   030 الَعاِرَضةُ  َعَواِرضُ  فـََواِعلُ 

 811   077 الُعْرقـُْوبُ  َعرَاقِْيبُ  فـََعالِْيلُ 

 813   071 الَعارِمُ  َعَوارِمُ  فـََواِعلُ 

 817   070 الِعْرِننْيُ  َعرَاِننْيُ  فـََعالِْيلُ 

 811   072 َزفُ املِعْ  َمَعاِزفُ  َمَفاِعلُ 

 810   072 املِْعَرقُ  َمَعارِقُ  َمَفاِعلُ 

 818   075 الَعزِْْيَةُ  َعزَاِئمُ  فـََعاِئلُ 

ْعَشرُ  َمَعاِشرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 811   011 امل

 812   012 اإِلْعَصارُ  َأَعاِصيْـرُ  أَفَأِعْيلُ 

 815   015 الّعاِصَفةُ  َعَواِصفُ  فـََواِعلُ 
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 810   015 الُعْصُفْورُ  َعَصافِيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

 801   010 الَعاِصَمةُ  َعَواِصمُ  فـََواِعلُ 

 803   010 املِْعَصمُ  َمَعاِصمُ  َمَفاِعلُ 

 807   003 الُعْضُرطُ  َعَضارِطُ  فـََعاِللُ 

ْعِطسُ  َمَعاِطسُ  َمَفاِعلُ 
َ
 801   001 امل

 800   000 الَعِطْيفُ  َعطَاِئفُ  فـََعاِئلُ 

 808   008 الَعاِطَفةُ  َعَواِطفُ  فـََواِعلُ 

ْعَطنُ  َمَعاِطنُ  َمَفاِعلُ 
َ
 801   001 امل

 802   080 الَعِقْيَد ُ  َعَقاِئدُ  فـََعاِئلُ 

 َعنَاقِْيدُ  فـََعالِْيلُ 
الُعنْـُقْوُد 
 والُعنْـَقادُ 

080 
  805 

 800   088 الَعاِقرُ  َعَواِقرُ  فـََواِعلُ 

 881   088 الَعْقَربُ  َعَقاِربُ  فـََعاِللُ 

 883   085 الَعِقْيمُ  َعَقاِئمُ  َعاِئلُ فَـ 

 887   011 املِْعَلفُ  َمَعاِلفُ  َمَفاِعلُ 

ْعَلمُ  َمَعاملُِ  َمَفاِعلُ 
َ
 881   011 امل

 880   023 اليـَْعُمْورُ  يـََعاِميْـرُ  يـََفاِعلُ 

 888   021 الَعاِمَلةُ  َعَواِملُ  فـََواِعلُ 
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ْعَملُ  َمَعاِملُ  َمَفاِعلُ 
َ
 881   021 امل

 882   020 الِعَماَمةُ  َعَماِئمُ  َعاِئلُ فَـ 

 885   025 الُعْنُصرُ  َعنَاِصرُ  فـََعاِللُ 

 880   025 الَعنْـَفَقةُ  َعنَاِفقُ  فـََعاِللُ 

َعنَاِكُب  فـََعاِللُ 
 والَعْنَكبـُْوتَاتُ 

 811   020 الَعْنَكبـُْوتُ 

 813   051 الَعاَد ُ  َعاَدات  َوَعَواِئدُ  فـََواِعلُ 

 817   058 الَعارَ ُ  ارٍ َعوَ  فـََعالٍ 

 811   052 الَعائَِقةُ  َعَواِئقُ  فـََواِعلُ 

 810   052 املِْعَولُ  َمَعاِولُ  َمَفاِعلُ 

 818 غني 005 الغَاِدَيةُ  َغَوادٍ  فـََعالٍ 

 811   3113 الَغرِيْـزَ ُ  َغرَاِئزُ  فـََعاِئلُ 

 812   3111 املِْغَرفُ  َمغَاِرفُ  َمَفاِعلُ 

 815   3118 املِْغَزلُ  لُ َمغَازِ  َمَفاِعلُ 

ْغَزى  َمغَازٍ  َمَفاِعلُ 
َ
 810   3118 امل

 821   3112 الغَاِشَيةُ  َغَواشٍ  فـََعالٍ 

 823   3135 الغَاِمَضةُ  َغَواِمضُ  فـََواِعلُ 

ْغَمضُ  َمغَاِمضُ  َمَفاِعلُ 
َ
 827   3135 امل
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ْغَنمُ  َمغَاِنُ  َمَفاِعلُ 
َ
 821   3171 امل

 820 فاء  3111 الَفاِحَشةُ  فـََواِحشُ  فـََواِعلُ 

 828   3115 الَفاِخَتةُ  فـََواِختُ  فـََواِعلُ 

ْفَخرَ ُ  َمَفاِخرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 821   3115 امل

 822   3110 الَفاِدَحةُ  فـََواِدحُ  فـََواِعلُ 

 825   3101 الَفرِْيَد ُ  فـَرَاِئدُ  فـََعاِئلُ 

 820   3108 الِفْرِسنُ  فـَرَاِسنُ  فـََعاِللُ 

 851   3101 الَفرِْيَضةُ  فـَرَاِئضُ  لُ فـََعائِ 

 853   3105 الَفارَِعةُ  فـََوارِعُ  فـََواِعلُ 

 857   3105 املِْفرَعُ  َمَفارِعُ  َمَفاِعلُ 

 851   3183 الَفارِقُ  فـََوارِقُ  فـََواِعلُ 

 850   3187 الُفْرُهْودُ  فـَرَاِهْيدُ  فـََعالِْيلُ 

0318 الُفْستَانُ  َفَساِتنْيُ  فـََعالِْيلُ     858 

ْفَصلُ  َمَفاِصلُ  َمَفاِعلُ 
َ
 851   3180 امل

 852   3113 الَفاضَّةُ  فـََواضي  فـََواِعلُ 

 855   3117 الَفاِضَلةُ  فـََواِضلُ  فـََواِعلُ 

 850   3117 ِفَطْحل   َفطَاِحلُ  فـََعاِللُ 
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 801   3112 الَفاقَِعةُ  فـََواِقعُ  فـََواِعلُ 

 803   3121 سُ الَفانـُوْ  فـََوانِْيسُ  فـََعالِْيلُ 

 807   3120 األُفْـنـُْونُ  أَفَاِننْيُ  أَفَاِعْيلُ 

 801   3128 الِفْهِرسُ  فـََهاِرسُ  فـََعاِللُ 

َفازَ ُ  َمَفاِوزُ  َمَفاِعلُ 
َ
 800   3122 امل

 808   3153 الَفاِئَد ُ  فـََواِئدُ  فـََواِعلُ 

 801   3151 الَفيْـَلَجةُ  فـَيَاِلجُ  فـَيَاِعلُ 

 802   3151 الَفيْـَلقُ  قُ فـَيَالِ  فـَيَاِعلُ 

 805   3151 الَفيْـَلمُ  فـَيَاملُِ  فـَيَاِعلُ 

 800   3151 الَفيْـَهقُ  فـَيَاِهقُ  فـَيَاِعلُ 

 111 قاف 3158 الَقبِْيَحةُ  قـَبَاِئحُ  فـََعاِئلُ 

ْقِبسُ  َمَقاِبسُ  َمَفاِعلُ 
َ
 113   3158 امل

 117   3151 الَقاِبَصةُ  قـََواِبصُ  فـََواِعلُ 

 111   3155 الَقبِيْـَلةُ  قـَبَاِئلُ  فـََعاِئلُ 

 110   3155 الَقابَِلةُ  قـََواِبلُ  فـََواِعلُ 

 أقَاِحيي  أَفَأِعْيلُ 
الُقْحَواُن 

 واألُْقُحَوانُ 
3100 

  118 

 111   3101 املِْقَدارُ  َمَقاِدرُ  َمَفاِعْيلُ 
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 112   3102 الَقاِدسُ  قـََواِدسُ  فـََواِعلُ 

 115   3311 ْذُرْوفُ القُ  َقَذارِْيفُ  فـََعالِْيلُ 

 110   3313 الَقِذيْـَفةُ  َقَذاِئفُ  فـََعاِئلُ 

 131   3311 الُقْربَانُ  قـَرَاِبنْيُ  فـََعالِْيلُ 

 133   3311 الَقاِربُ  قـََواِربُ  فـََواِعلُ 

 137   3310 الَقرِْْيَةُ  قـَرَاِئحُ  فـََعاِئلُ 

 131   3310 الَقارِحُ  قـََوارِحُ  فـََواِعلُ 

 130   3311 الَقاُرورَ ُ  قـََوارِيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

 138   3315 املِْقرَاضُ  َمَقارِْيضُ  َمَفاِعْيلُ 

 131   3310 الِقيْـرَاطُ  قـَرَارِْيطُ  فـََعالِْيلُ 

 132   3337 الُقْرقـُْورُ  قـَرَاقِيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

 135   3331 الُقْرُمْودُ  قـَرَاِمْيدُ  فـََعالِْيلُ 

 130   3331 ِملُ الِقرْ  قـَرَاِملُ  فـََعاِللُ 

 171   3330 الَقرِيْـَنةُ  قـَرَاِئنُ  فـََعاِئلُ 

 173   3338 الَقرِيَّةُ  قـَرَايَا  فـََعاىَل 

 177   3338 الَقارَِيةُ  قـََوارٍ  فـََواِعلُ 

 171   3331 الَقازَِحةُ  قـََوازِحُ  فـََواِعلُ 
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ْقِسمُ  َمَقاِسمُ  َمَفاِعلُ 
َ
 170   3330 امل

 َقَشاِعمُ  فـََعاِللُ 
لَقْشَعُم ا

 والِقْشَعامُ 
3377 

  178 

 171   3378 الَقِصيْـرَ ُ  ِقَصار  َوَقَصاِئرُ  فـََعاِئلُ 

 َمَفاِعلُ 
َمَقاِصُر 

 َوَمَقاِصيْـرُ 
ْقَصرُ 

َ
 امل

3378 
  172 

ْقُصْورَ ُ  َمَقاِصيْـرُ  َمَفاِعْيلُ 
َ
 175   3371 امل

ْقَصفُ  َمَقاِصفُ  َمَفاِعلُ 
َ
 170   3372 امل

 111   3313 الَقِضيَّةُ  اَقَضايَ  فـََعاىَل 

 113   3312 الُقْطنِيَّةُ  َقطَايني  فـََعايِلي 

ْقَعدُ  َمَقاِعدُ  َمَفاِعلُ 
َ
 117   3315 امل

 111   3305 الِقاَلَد ُ  َقاَلِئدُ  فـََعاِئلُ 

 110   3305 املِْقَلدُ  َمَقاِلدُ  َمَفاِعلُ 

 118   3381 اإِلْقلِْيمُ  أَقَالِْيمُ  أَفَاِعْيلُ 

 111   3381 الَقلَْنُسَو ُ  َقاَلِنسُ  َعاِللُ فَـ 

 112   3380 الَقلِيَّةُ  َقاَليَا فـََعاىَل 

 115   3388 الُقْمِريي  َقَماِريي  فـََعايِلي 

 110   3381 الُقمَّسُ  َقَماِمسُ  فـََعاِللُ 

 101   3381 الَقاُمْوسُ  قـََواِمسُ  فـََواِعلُ 
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 103   3381 الَقْوَمسُ  قـََواِمسُ  فـََواِعلُ 

 107   3382 الِقَمْطرُ  َقَماِطرُ  فـََعاِللُ 

 101   3385 الُقْمُعلُ  َقَماِعلُ  فـََعاِللُ 

 قـَنَاِبلُ  فـََعاِللُ 
الَقْنَبُل 
 َوالَقْنبـََلةُ 

3311 
  100 

 108   3311 الُقْنبـَُلةُ  قـَنَاِبلُ  فـََعاِللُ 

 101   3313 الِقيْنِدْيدُ  قـَنَاِدْيدُ  فـََعالِْيلُ 

 102   3313 الِقْنِدْيلُ  نَاِدلُ قَـ  فـََعاِللُ 

 105   3317 الِقْنطَارُ  قـَنَاِطيْـرُ  فـََعالِْيلُ 

 100   3312 الَقاِهرُ  قـََواِهرُ  فـََواِعلُ 

 181   3310 املِْقَودُ  َمَقاِودُ  َمَفاِعلُ 

 183   3323 املِْقَوسُ  َمَقاِوسُ  َمَفاِعلُ 

 187   3320 الِقيْـَقا ُ  قـَيَاٍق  فـََعالٍ 

 181 كاف  3350 اأَلْكبـَرُ  أَكاِبرُ  لُ أَفَاعِ 

 180   3352 الَكتِْيَبةُ  َكتَاِئبُ  فـََعاِئلُ 

 188   3305 الَكرَاَبةُ  َكرَاِئبُ  فـََعاِئلُ 

 181   3305 الَكرِيْـَبةُ  َكرَاِئبُ  فـََعاِئلُ 

 182   3300 الُكْرُدْوَسةُ  َكرَاِدْيسُ  فـََعالِْيلُ 



54 
 

 185   3711 الُكرَّزُ  َكرَاِرزَ ُ  فـََعاِللُ 

 180   3713 الُكْرِسيي  َكرَاِسيي  فـََعايِلي 

 111   3713 الُكرَّاسُ  َكرَارِْيسُ  فـََعالِْيلُ 

 113   3717 الُكرَاعُ  َأَكارِعُ  أَفَاِعلُ 

 117   3710 الَكرِْْيَةُ  َكرَاِئُم وَِكرَام   فـََعاِئلُ 

 111   3715 الِكْسَرى َأَكاِسرَ ُ  أَفَاِعلُ 

 110   3715 الَكِسيْـرُ  َساَرى وََكْسَرىكَ  فـََعاىَل 

 ُكَساىَل وََكْسَلى فـَُعاىَل 
الَكِسُل 

 والَكْساَلنُ 
3731 

  118 

 111   3731 الَكِصْيَصةُ  َكَصاِئصُ  فـََعاِئلُ 

 112   3730 الَكِظْيَمةُ  َكظَاِئمُ  فـََعاِئلُ 

 َمَفاِعلُ 
َكَعاِسُم 
 وََكَعاِسْيمُ 

 الَكْعَسمُ 
3738 

  115 

 110   3735 الَكاِفرَ ُ  َكَواِفرُ  لُ فـََواعِ 

 َكَواِلئُ  فـََواِعلُ 
الُكََلُ  
 والَكِلئُ 

3777 
  121 

 َكاَللِْيبُ  فـََعالِْيلُ 
ُب  الُكالَّ
 والَكليْوبُ 

3771 
  123 

 127   3772 اإِلْكلِْيلُ  أِكلَّة  َوَأَكالِْيلُ  أَفَاِعْيلُ 

ْكَمنُ  َمَكاِمنُ  َمَفاِعلُ 
َ
 121   3713 امل
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 120   3711 الَكاِنسُ  ُكُنس  وََكَواِنسُ  اِعلُ فـَوَ 

 128   3711 الَكنِْيَسةُ  َكنَاِئسُ  فـََعاِئلُ 

 121   3710 الَكنَّةُ  َكنَاِئنُ  فـََعاِئلُ 

 122   3711 الَكاِهلُ  َكَواِهلُ  فـََواِعلُ 

 125   3701 الَكوَْكبُ  َكَواِكبُ  فـََواِعلُ 

  أََماِكُن َوأَْمِكَنة   أَفَاِعلُ 
َ
 120   3703 َكانُ امل

 151   3700 الَكْيَكةُ  َكيَاِكي فـََعايِل 

اَلكُ  َماَلِئُك وَماَلِئَكةُ  َمَفاِعلُ 
َ
َلُك وامل

َ
 153 الم  3708 امل

 157   3702 التَـّْلبِْيبُ  َتاَلبِْيبُ  تـََفاِعْيلُ 

ْلَبسُ  َماَلِبسُ  َمَفاِعلُ 
َ
 151   3781 امل

ِحَضةُ  لََواِحضُ  فـََواِعلُ  8537 الالَّ    150 

ْلَحَمةُ  َماَلِحمُ  َمَفاِعلُ 
َ
 158   3711 امل

ِذَعةُ  لََواذِعُ  فـََواِعلُ   151   3710 الالَّ

زِمُ  لََوازِمُ  فـََواِعلُ   152   3718 الالَّ

ْلَعبُ  َماَلِعبُ  َمَفاِعلُ 
َ
 155   3723 امل

ِعجُ  لََواِعجُ  فـََواِعلُ   150   3723 الالَّ

ْلعَ  َماَلِعطُ  َمَفاِعلُ 
َ
 101   3727 طُ امل



56 
 

ْلَعَنةُ  َماَلِعنُ  َمَفاِعلُ 
َ
 103   3720 امل

ْلَغمُ  َماَلِغمُ  َمَفاِعلُ 
َ
 107   3728 امل

 101   3720 اللَِّفيَّةُ  لََفايَا فـََعاىَل 

ْلِقحُ  َماَلِقحُ  َمَفاِعلُ 
ُ
 100   3751 امل

ْلُقْوَحةُ  َماَلقِْيحُ  َمَفاِعْيلُ 
َ
 108   3751 امل

 101   3753 املِْلَقةُ  ِقطُ َماَل  َمَفاِعلُ 

 102   3753 املِْلَقاطُ  َماَلقِْيطُ  َمَفاِعْيلُ 

ْلُقْوطُ  َماَلقِْيطُ  َمَفاِعْيلُ 
َ
 105   3753 امل

 100   3755 اليـَْلَمعُ  َياَلِمعُ  يـََفاِعلُ 

 211   3700 املِْلَهى  َماَلهٍ  فـََعالٍ 

 213   3708 املِْلَوثُ  َماَلِوثُ  َمَفاِعلُ 

 217   3117 اللَّْيلُ  لَيَايِل  فـََعاىَل 

 211   3111 االَْلنَيُ  ااََلِينُ  فـََعاِللُ 

ْؤِقي َمآٍق َوَمَواٍق  فـََعالٍ 
ُ
ْؤُق َوامل

ُ
 210 ميم  3118 امل

 218   3131 األَمَثلُ  أََماِثلُ  أَفَاِعلُ 

ِديْـَنةُ  ُمُدن  َوَمَداِئنُ  فـََعاِئلُ 
َ
 211   3171 امل

ْرِديي ا َمرَاِديي  فـََعايِلي 
ُ
 212   3170 مل
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 215   3175 األُْمُرْوَعةُ  أََمارِْيعُ  أَفَاِعْيلُ 

ْرَهمُ  َمرَاِهمُ  فـََعاِللُ 
َ
 210   3111 امل

َزِيَّةُ  َمزَايَا فـََعاىَل 
 231   3117 امل

ِسْيَحةُ  َمَساِئحُ  فـََعاِئلُ 
َ
 233   3111 امل

 237   3110 التمْمَساحُ  َتَاِسْيحُ  تـََفاِعْيلُ 

اِشَيةُ  َمَواشٍ  الٍ فـَعَ 
َ
 231   3110 امل

َِطيَّةُ  َمِطيٌّ َوَمطَايَا  فـََعاىَل 
 230   3108 امل

 238   3101 األَْمَعزُ  أََماِعزُ  أَفَاِعلُ 

ْعَمَعةُ  َمَعاِمعُ  فـََعاِللُ 
َ
 231   3105 امل

كَّاءُ  َمَكاِكيي  فـََعايِلي 
ُ
 232   3181 امل

الُوْ  َمَوالِْيشُ  فـََواِعْيلُ 
َ
 235   3182 شُ امل

فـََعاٍل 
 وفـََعايِلي 

 اإِلْماَلءُ  أََماٍل َوأََمايِلي 
3111 

  230 

َنِيَّةُ  َمنَايَا فـََعاىَل 
 271   3117 امل

 َمَهاِمهُ  َمَفاِعلُ 
ْهَمُه 

َ
امل

ْهَمَهةُ 
َ
 َوامل

3118 
  273 

 َمَوامٍ  َمَفاِعلُ 
ْوَماُء 

َ
امل

ْوَما ُ 
َ
 وامل

3115 
  277 

 271   3121 املِْيَدانُ  نُ َميَاِديْ  َمَفاِعْيلُ 
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فـََعاٍل 
 وفـََعايِلي 

 املِيْـنَا ُ  َمَوأٍن َوَمَواِنئُ 
3121 

  270 

 278 نون  3128 األُنْـبـُْوبُ  أَنَابِْيبُ  أَفَاِعْيلُ 

 271   3121 النَّبِْيَثةُ  نـَبَاِئثُ  فـََعاِئلُ 

 272   3122 النَّاِبحُ  نـََواِبُح َونـُبَّح   فـََواِعلُ 

 275   3122 النَّاخِبَةُ  اِبخُ نـَوَ  فـََواِعلُ 

أَفَاِعُل 
 وأَفَاِعْيلُ 

 األَنْـبَارُ  أَنَاِبُر َوأَنَابِيْـرُ 
3125 

  270 

 211   3125 املِْنبـَرُ  َمنَاِبرُ  َمَفاِعلُ 

 213   3151 النَّاِبكُ  نـََواِبكُ  فـََواِعلُ 

 217   3153 النَّبِيْـَلةُ  نـَبَاِئلُ  فـََعاِئلُ 

 211   3157 نَّتِْيَجةُ ال نـَتَاِئجُ  فـََعاِئلُ 

 210   3155 املِْنَجدُ  َمنَاِجدُ  َمَفاِعلُ 

 218   3155 النَّاِجذُ  نـََواِجذُ  فـََواِعلُ 

 211   3103 املِْنَجلُ  َمنَاِجلُ  َمَفاِعلُ 

ْنَجمُ  َمنَاِجمُ  َمَفاِعلُ 
َ
 212   3107 امل

ْنَجى  َمنَاجٍ  َمَفاِعلُ 
َ
 215   3101 امل

 210   3100 النَِّحيْـرَ ُ  حَنَاِئرُ  فـََعاِئلُ 

ْنُحْورُ  َمنَاِحيْـرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 201   3108 امل
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 203   3100 النيْخُرْوبُ  ََنَارِْيبُ  فـََعالِْيلُ 

ْنَخلُ  َمنَاِخلُ  َمَفاِعلُ 
ُ
 207   3011 امل

 201   3017 النَّاِذرَ ُ  نـََواِذرُ  فـََواِعلُ 

 200   3011 املِْنِذْيلُ  َمنَاِذْيلُ  َمَفاِعْيلُ 

ْنزِلُ  َمنَازِلُ  َمَفاِعلُ 
َ
 208   3031 امل

ْنزَِلةُ  َمنَازِلُ  َمَفاِعلُ 
َ
 201   3031 امل

ْنِسمُ  ًمنًاِسمُ  َمَفاِعلُ 
َ
 202   3038 امل

 205   3031 النَّاِشِئةُ  نـََواِشئُ  فـََواِعلُ 

 200   3035 النَِّشْيدُ  َنشاَِئدُ  فـََعاِئلُ 

 281   3035 ارُ املِْنشَ  َمنَاِشيْـرُ  َمَفاِعْيلُ 

 283   3030 النمَشاصُ  ُنُصش  َوَنَشاِئصُ  فـََعاِئلُ 

 287   3071 النَّاِشَطةُ  نـََواِشطُ  فـََواِعلُ 

ْنَشقُ  َمنَاِشقُ  َمَفاِعلُ 
َ
 281   3071 امل

ْنِصُب  َمنَاِصبُ  َمَفاِعلُ 
َ
 280   3071 امل

 288   3071 املِْنَصبُ  َمنَاِصبُ  َمَفاِعلُ 

 281   3070 النَِّصْيَحةُ  َصاِئحُ نَ  فـََعاِئلُ 

 282   3078 النَّاِصرُ  نـََواِصرُ  فـََواِعلُ 
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 285   3078 النَّْصرَايني  َنَصاَرى فـََعاىَل 

ْنَصلُ  َمنَاِصلُ  َمَفاِعلُ 
ُ
 280   3072 امل

 211   3072 النَِّصَيةُ  نـََواصٍ  فـََعالٍ 

 213   3070 النَِّضْيَضةُ  أَِنضَّة  َوَنَضاِئضُ  فـََعاِئلُ 

النَّظُْورَُ   َنظَاِئرُ  فـََعاِئلُ 
 والنَِّظيْـرَ ُ 

3010   217 

 211   3010 النَِّظيْـرُ  َنظَاِئرُ  فـََعاِئلُ 

ْنَظرُ  َمنَاِظرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 210   3018 امل

 218   3018 املِْنظَارُ  َمنَاِظيْـرُ  َمَفاِعْيلُ 

121   3010 النَـَّعاَمةُ  نـََعام  َونـََعاِئمُ  فـََعاِئلُ   

 212   3010 النـيَعاَمى نـََعاِئمُ  فـََعاِئلُ 

 215   3007 النَّاِفَجةُ  نـََواِفجُ  فـََواِعلُ 

 210   3000 النَّاِفَذ ُ  نـََواِفذُ  فـََواِعلُ 

نْـَفذُ  َمنَاِفذُ  َمَفاِعلُ 
َ
 221   3000 امل

 223   3001 النـيَفَساءُ  نَِفاس  َونـََواِفسُ  فـََواِعلُ 

نْـَفَعةُ ا َمنَاِفعُ  َمَفاِعلُ 
َ
 227   3000 مل

 221   3000 النَّافَِقا ُ  نـََواِفقُ  فـََواِعلُ 

 220   3081 النَّافَِلةُ  نـََواِفلُ  فـََواِعلُ 
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 228   3081 النَـّْفَنفُ  نـََفاِئفُ  فـََعاِئلُ 

نْـَقَبةُ  َمنَاِقبُ  َمَفاِعلُ 
َ
 221   3083 امل

 222   3081 النَّاقـُْورُ  نـََواقِيْـرُ  َمَفاِعيلُ 

 225   3081 النَّاِقرَ ُ  نـََواِقرُ  اِعلُ فـَوَ 

 220   3080 املِنْـَقارُ  َمنَاقِيْـرُ  َمَفاِعيلُ 

 251   3080 النَّاِقزُ  نـََواِقزُ  فـََواِعلُ 

 253   3080 النَّاقـُْوسُ  نـََواقِْيسُ  فـََواِعْيلُ 

 257   3082 النَِّقيْـَعةُ  نـََقاِئعُ  فـََعاِئلُ 

نْـَقعُ  َمنَاِقعُ  َمَفاِعلُ 
َ
 251   3082 امل

 250   3085 النَّاِقلُ  نَواِقلُ  فـََواِعلُ 

 258   3080 النَـّْقَيُة والنَِّقيَّةُ  نـََقايَا  فـََعاىَل 

ْنِكبُ  َمنَاِكبُ  َمَفاِعلُ 
َ
 251   3011 امل

 252   3011 النَِّكْيَثةُ  َنَكاِئثُ  فـََعاِئلُ 

 255   3017 النَّاِكسُ  نـََواِكسُ  فـََواِعلُ 

 250   3010 النّاُمْوسُ  نـََواِمْيسُ  فـََواِعْيلُ 

 201   3015 النَّاِهدُ  نـََواِهدُ  فـََواِعلُ 

نْـَهلُ  َمنَاِهلُ  َمَفاِعلُ 
َ
 203   3023 امل
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 207   3021 النَّائَِبةُ  نـََواِئبُ  فـََواِعلُ 

 201   3021 النـيْوِتي  نـََواِتي  فـََعايِلي 

020   3020 النَّاِئزَ ُ  نـََواِئزُ  فـََواِعلُ   

 208 هاء 3051 اهلَاِبَذ ُ  َهَواِبذُ  فـََواِعلُ 

ْهَجرُ  َمَهاِجرُ  َمَفاِعلُ 
َ
 201   3050 امل

 202   3001 اهِلْجِرسُ  َهَجاِرسُ  فـََعاِللُ 

 205   3007 اهلَاِجنُ  َهَواِجنُ  فـََواِعلُ 

 200   3001 اهلَْوَدجُ  َهَواِدجُ  فـََواِعلُ 

115   3001 اهلَاِدَيةُ  َهَوادٍ  فـََعالٍ   

 513   3002 اهلَِديَّةُ  َهَدايَا  فـََعاىَل 

 517   3002 املِْهَذابُ  َمَهاِذْيبُ  َمَفاِعْيلُ 

 511   3005 اهلُْذلُْولُ  َهَذالِْيلُ  فـََعالِْيلُ 

 510   3811 اهلُْرُجلُ  َهرَاِجلُ  فـََعاِللُ 

 518   3811 اهِلرَاَو ُ  َهرَاَوى َوُهِريٌّ  فـََعاىَل 

 511   3818 اهلَزِْْيَةُ  مُ َهَوازِ  فـََواِعلُ 

 512   3818 املِْهزَامُ  َمَهاِزمْيُ  َمَفاِعْيلُ 

 515   3815 اهلَِضْيَمةُ  َهَضاِئمُ  فـََعاِئلُ 
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 510   3837 اهلَْيَكلُ  َهيَاِكلُ  فـََعاِللُ 

ْهَلَكةُ  َمَهاِلكُ  َمَفاِعلُ 
َ
 531   3830 امل

 533   3831 اهلَاِمدُ  َهَواِمدُ  فـََواِعلُ 

ِعُل َمَفا
 وَمَفاِعْيلُ 

 َمَواِثُق َوَمَواثِْيقُ 
ْوِثُق 

َ
امل

 واملِْيثَاقُ 
3811 

 537 واو 

ْوِجبُ  َمَواِجبُ  فـََواِعلُ 
َ
 531   3815 امل

 530   3805 الَوِديْـَعةُ  َوَداِئعُ  فـََعاِئلُ 

 538   3805 املِْيدَعُ  َمَوادِعُ  فـََواِعلُ 

 531   1549 الَوِديْـَقةُ  َوَداِئقُ  فـََعاِئلُ 

 532   1550 الَوِذْْيَةُ  َوَذاِئمُ  فـََعاِئلُ 

 535   1551 املرِْيأثُ  َمَوارِْيثُ  َمَفاِعْيلُ 

 530   1551 الَورِْْيَةُ  َورَاِئخُ  فـََعاِئلُ 

 571   3880 املِيْـزَانُ  َمَوازِْينُ  َمَفاِعْيلُ 

ْوِسمُ  َمَواِسمُ  فـََواِعلُ 
َ
 573   3880 امل

ْوَسى َمَواسٍ  فـََعالٍ 
ُ
8113 امل    577 

 571   3811 الَوِصيَّةُ  َوَصايَا  فـََعاىَل 

 570   3810 الَوِضْيَحةُ  َوَضاِئحُ  فـََعالٍ 

 578   3810 الَواِضَحةُ  أََواِضحُ  أَفَاِعلُ 
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 571   3818 الَوِضيْـَعةُ  َوَضاِئعُ  فـََعاِئلُ 

ْوِضعُ  َمَواِضعُ  َمَفاِعلُ 
َ
 572   3818 امل

ْوطِ  َمَواِطنُ  َمَفاِعلُ 
َ
 575   3812 نُ امل

 570   3812 الَوِظيْـَفةُ  َوظَاِئفُ  فـََعاِئلُ 

ْوِقعُ  َمَواِقعُ  َمَفاِعلُ 
َ
 511   3821 امل

 513   3821   َمَواِقعُ  َمَفاِعلُ 

وِْكبُ  َمَواِكبُ  َمَفاِعلُ 
َ
 517   3822 امل

 511   3853 الَولِْيَمةُ  َواَلِئمُ  فـََعاِئلُ 

ْوىَل  َمَوالٍ  فـََعالٍ 
َ
1385 امل    510 

 518   3850 املِيْـنَا َواملِيْـنَاءُ  َمَواٍن َوَمَوايني  فـََعالٍ 

 511 ياء  3852 اليَتِْيمُ  أَيْـتَام  َويـَتَاَمى  فـََعاىَل 

 512   3850 األَْيَصرُ  أَيَاِصرُ  أَفَاِعلُ 

ْيَمَنةُ  َميَاِمنُ  َمَفاِعلُ 
َ
 515   3801 امل

 

اجلموع يف معجم املنّور ألمحد ورصان  وهذه البيانات تدّل على عدد صيغ منتهى
 لفظا. ّث جيمع البيانات كما يلي : 515منّور من البداية حّّت النهاية، وهي 

 عدد الجمع الحرف الرقم

 70 ألف .3



65 
 

 01 باء .7

 33 تاء . 1

 0 ثاء .0

 10 جيم  .8

 81 حاء .1

 07 خاء .2

 13 دال  .5

 33 ذال  .0

 13 راء  .31

 13 زاء  .33

 21 سني  .37

 15 شني  .31

 70 صاد  .30

 33 ضاد  .38

 78 طاء .31

 2 ظاء  .32
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 08 عني  .35

 0 غني  .30

 71 فاء  .71

 81 قاف .73

 75 كاف  .77

 71 الم  .71

 73 ميم  .70

 21 نون  .78

 32 هاء .71

 70 واو .72

 7 ياء .75

 515 جمموع

 

جلموع يف معجم املنّور تتكّون على كّل حرف. ومن ّّث عرفنا أن صيغ منتهى ا
 وأكثره يف حرف السني والنون بسبعني لفظا. 

وهذا جدول من مجلة صيغ منتهى اجلموع كلها بشكل ترتيب احلروف اهلجائية 
من حرف األلف حّّت الياء، وفيها عّد  من أوزان صيغ منتهى اجلموع  اليت سيجمعها 

 دوال حسب األوزان. الباحث بعد تصنيفها على شكل اجل
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  عرض البيانات وتحليلهاج. 

هذه البيانات جيمع على اجلدوال حسب األوزان وخصائص صيغ منتهى اجلموع 
 يف معجم املنّور ألمحد ورصان منّور، وهي كما يلي :

 الرقم الوزن الجمع المفرد خصائصها
رباعّي األصول، جمّرد  اسم -

 أو مزيد فيه 
 األصول أو اخلماسيّ  اسم -

 مزيد فيه
حرف  زيد فيه ثالثيّ اسم  -

 صحيح.
معظم أوزان مفرده على  -

"فـَْعَلل  وفـُْعَلل  وفـَْعُلل  وفِْعِلل  
وفِْعَلل " وأحيانا تأت بزياد  

 تاء املربوطة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3 فـََعاِللُ  بـَرَاِثُن  البـُْرُثنُ 
     بـَرَاِجمُ  البـُْرمُجَةُ 
     بـَرَاِقُع  البـُْرُقعُ 

     َهيَاِكلُ  اهلَْيَكلُ 
     َبَساِبسُ  الَبْسَبسُ 
     بـَنَاِدُر  البـَْنَدُر 
     بـَنَاِصرُ  البِْنِصرُ 

     ثـََعاِلُب  الثَـّْعَلُب 
     َجبَاِجبُ  اجلُْبُجَبُة 
     َجَداِولُ  اجَلْدَولُ 
     َجَواِرُب  اجلَْوَربُ 
     َجراَِدقُ  اجَلْرَدُق 
     َجرَاِولُ  اجَلْرَولُ 

     َجاَلِحلُ  اجلَْلَجلُ 
     َجنَاِدلُ  اجلَْنَدلُ 
     َجَواِهرُ  اجلَْوَهرُ 

     َجَواِمْيسُ  اجلَاُمْوسُ 
     َحرَاِشفُ  َشفُ احَلرْ 
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     َحنَاِجرُ  احلَْنَجرَ ُ 
     َحنَاِجلُ  احلَْنَجلُ 
     َخرَاِنقُ  اخِلْرِنقُ 

     َخاَلِخلُ  اخلُْلُخلُ 
     َخنَاِجرُ  اخلَْنَجرُ 
     َخنَاِدقُ  اخلَْنَدقُ 
     َخنَاِفسُ  اخلُنْـُفسُ 
     َدَحاِمسُ  الَدمْحُسُ 
     ِهمُ َدرَا الِدْرَهمُ 

     َدَساِكرُ  الَدْسَكرَ ُ 
     َدَماِلجُ  الُدْمُلجُ 
     َذاَلِذلُ  الذيْلُذلُ 
     زَبَارِجُ  الزمْبِرزُ 

     زََحاِلفُ  الزيْحلُْوَفةُ 
     زََخاِرفُ  الزيْخُرفُ 
     َزرَاوِحُ  الزَّْرَوحُ 
     َزرَاِزرُ  الزيْرُزرُ 
     ِبلُ َزَعا الزَّْعَبلُ 

     َزَعازِعُ  الزَّْعَزَعةُ 
     َزَعاِنفُ  الزمْعنَِفةُ 
     زََماِجرُ  الزَّجْمَرَ ُ 
     زََمازِمُ  الزمْمزَِمةُ 
     َزَهاِلقُ  الزمْهِلقُ 

     َسَفاِتجُ  السيْفَتَجةُ 
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     َساَلِجمُ  السَّْلَجمُ 
     َساَلِسلُ  السمْلِسَلةُ 

     َسنَاِجقُ  قُ السمْنجَ 
     َشبَادِعُ  الشمْبدَعُ 
ْرنـََقةُ       َشرَاِنقُ  الشَّ

     َصَحاِصحُ  الصَّْحَصحُ 
     َصَماِصمُ  الصَّْمَصَمةُ 

     َصنَاِبرُ  الصمنَّبْـرُ 
     طَنَاِفسُ  الطمنْـُفَسةُ 
     َضَفادِعُ  الضَّْفدَعُ 
     َعَضارِطُ  الُعْضُرطُ 

     َعَقاِربُ  بُ الَعْقرَ 
     َعنَاِصرُ  الُعْنُصرُ 
     َعنَاِفقُ  الَعنْـَفَقةُ 
     فـَرَاِسنُ  الِفْرِسنُ 
     َفطَاِحلُ  ِفَطْحل  
     فـََهاِرسُ  الِفْهِرسُ 
     قـَرَاِملُ  الِقْرِملُ 

الَقْشَعُم 
     َقَشاِعمُ  والِقْشَعامُ 

     َقَماِمسُ  الُقمَّسُ 
     َقَماِطرُ  رُ الِقَمطْ 

     َقَماِعلُ  الُقْمُعلُ 
الَقْنَبُل       قـَنَاِبلُ 
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 َوالَقْنبـََلةُ 
     قـَنَاِبلُ  الُقْنبـَُلةُ 
     ااََلِينُ  االَْلنَيُ 
ْرَهمُ 

َ
     َمرَاِهمُ  امل

ْعَمَعةُ 
َ
     َمَعاِمعُ  امل

     َهَجاِرسُ  اهِلْجِرسُ 
     َهرَاِجلُ  اهلُْرُجلُ 

 
  
  
  

     بـَرَاِمجُ  البـَْرنَاَمجُ 
     َجَحاِمرُ  اجَلْحَمِرشُ 

     َخَدارِنُ  اخلََدْرَنقُ 
     َرَعاِبلُ  الريْعبـُْوَلةُ 
     زَبَارِجُ  الزَّبـَْرَزدُ 

 السيلَّمُ 
َساَلمِلُ 
   َوَساَلملُِ 

     َسَفارِجُ  السََّفْرَجلُ 
     َسنَاِجلُ  السََّجْنَجلُ 

 ْنَكبـُْوتُ العَ 
َعنَاِكُب 

     والَعْنَكبـُْوتَاتُ 
     َقاَلِنسُ  الَقلَْنُسَو ُ 

ال يناصب النظريات، وهذه  -
 مساعية 

  
  
  

     بـَرَاِبرَ   البـَْرَبِريي 
     َجنَاِدرَ ُ  اجلِْنَدرُ 
     َطرَاِرفُ  الطَّارَِفةُ 
     قـَنَاِدلُ  الِقْنِدْيلُ 
     زَ ُ َكرَارِ  الُكرَّزُ 
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     َكنَاِئنُ  الَكنَّةُ 

     نـََفاِئفُ  النَـّْفَنفُ 

رباعّي األصول، جمّردا كان  اسم -
أو مزيدا بزياد  حرف عّلة 

 ساكن قبل آخره.
ومعظم أوزان مفرده على  -

 "فـُْعاَلل  وفـُْعلُول  وفِْعلِْيل "
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 7 فـََعالِْيلُ  بـَرَاِذْين   الرِبَْذْون
     بـَرَاِغْيُث  البـُْرُغْوُث 

     بـَرَاِكنْيُ  البـُرّْكانُ 
     بـَرَاِهنْيُ  البـُْرَهانُ 
     َبَساِتنْيُ  الُبْستَانُ 

     بـََهالِْيلُ  بـُْهلُْولُ ال
     َتاَلِمْيذُ  التِْلِمْيذُ 
     تـَنَانِيْـرُ  التَـّنـيْوُر 
     ثَآلِْيُل  الثـيْؤلُْول  

     ثـََعاِبنْيُ  الثـيْعبَاُن 
     َجَذاِميْـُر  اجُلْذُمْورُ 
     َجرَاثِْيُم  اجُلْرثـُْوَمةُ 
     َحاَلقِْيمُ  احلُْلُقْومُ 

     َحنَاِجيْـرُ  ْنُجْورُ احلُ 
     َخَذارِْيفُ  اخلُْذُرْوفُ 

     َخرَابِْيلُ  اخلَرَنْـَبلُ 
     َخرَاِطْيمُ  اخلُْرطُْومُ 
     َخرَاِطنْيُ  اخلُْرطُْونُ 
     َخيَاِشْيمُ  اخلَْيُشْومُ 
     َخَفافِْيشُ  اخلُفَّاشُ 
     َخنَاِذْيذُ  اخلِْنِذْيذُ 
     نَازِيْـرُ خَ  اخلِْنزِيْـرُ 
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 الِديْـبَاحُ 
َدبَاِبُح 
     َوَدبَابِْيحُ 

     َدبَابِْيسُ  الَدبـُْوسُ 
     َدَساتِيْـرُ  الُدْستـُْورُ 
     َدقَارِيْـرُ  الِدقْـرَارَ ُ 
     دََكاِكنْيُ  الديكَّانُ 
     َدنَانِيْـرُ  الدميْـنَارُ 
     َدَهالِيْـزُ  الدمْهلِيْـزُ 
     َرزَاِدْيقُ  الريْزَداقُ 

     َرَعابِْيبُ  الريْعبـُْوبُ 
     تـَرَاوْيحُ  التَـّْروِْيحُ 
     َزَغالِْيلُ  الزيْغلُْولُ 
     زَنَابِيْـرُ  الزينْـبـُْورُ 
     زَنَاِدْيقُ  الزمْنِدْيقُ 
     َزَهالِْيلُ  الزيْهلُْولُ 
     َسَخاِخنْيُ  السمخمنْيُ 
     َفافِْيدُ سَ  السَّفيْوجُ 

     َسَكاِكنْيُ  السمكمنْيُ 

 السَّْلَسبِْيلُ 
َساَلِسُب 
     وَساَلِسْيبُ 

     َساَلِطنْيُ  السيْلطَانُ 
     مَسَاِميْـرُ  السَّميْورُ 
     َسنَاِدْينُ  السَّْنَدانُ 
     َشبَابِيْـرُ  الشَّبـُْورُ 
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     َشبَابِْيكُ  الشيبَّاكُ 
     َشرَاِخْيبُ  بُ الشيْرُخوْ 

     َشَعالِْيلُ  الشيْعلُْولُ 
الشَّْنُخْوُب 
     َشنَاِخْيبُ  والُشْنُخْوَبةُ 
     َصَعالِْيكُ  الصَّْعلُْوكُ 
     َصَفافِْيحُ  الصيفَّاحُ 

     َصَفارِْيتُ  الصمْفرِْيتُ 
     َصنَابِيْـُر  الصيْنبـُْورُ 
     َصنَانِْيتُ  الصَّنـيْوتُ 

     َضغَابِْيسُ  الضيْغبـُْوسُ 
     طَبَاِشيْـرُ  الطَّْبُشْورَ ُ 
     طََهارِيْـرُ  الطيْهُرْورُ 
     َطرَابِْيلُ  الطمْربَالُ 

     ظَنَابِْيبُ  الظيْنبـُْوبُ 
     َعرَاقِْيبُ  الُعْرقـُْوبُ 
     َعرَاِننْيُ  الِعْرِننْيُ 

     َعَصافِيْـرُ  الُعْصُفْورُ 
الُعنْـُقْوُد 
     َعنَاقِْيدُ  والُعنْـَقادُ 
     فـَرَاِهْيدُ  الُفْرُهْودُ 
     َفَساِتنْيُ  الُفْستَانُ 
     فـََوانِْيسُ  الَفانـُْوسُ 

     َقَذارِْيفُ  الُقْذُرْوفُ 
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     قـَرَاِبنْيُ  الُقْربَانُ 
     قـََوارِيْـرُ  الَقاُرورَ ُ 
     قـَرَارِْيطُ  الِقيْـرَاطُ 
     قـَرَاقِيْـرُ  الُقْرقـُْورُ 
     قـَرَاِمْيدُ  الُقْرُمْودُ 
     قـَنَاِدْيدُ  الِقيْنِدْيدُ 
     قـَنَاِطيْـرُ  الِقْنطَارُ 

     َكرَاِدْيسُ  الُكْرُدْوَسةُ 
     َكرَارِْيسُ  الُكرَّاسُ 

ُب  الُكالَّ
     َكاَللِْيبُ  والَكليْوبُ 
     ََنَارِْيبُ  النيْخُرْوبُ 

     َهَذالِْيلُ  اهلُْذلُْولُ 
ال يناسب النظريات، وهذه  

 مساعية. 
  
  
  

     تـَبَابِْيُع  التُبَّعُ 
     زََماِمْيجُ  الزيمَّجُ 

     َمَساِطيْـرُ  املِْسَطرَ ُ 

ْرِذَمةُ       َشرَاِذمْيُ  الشم

 صفة للتفضيل على وزن "أَفْـَعَل"  -
اسم على أربعة أحرف،  -

 ز  زائد .أوخل مه
 

  
  
  

 1 أَفَاِعلُ  أََواِبُد  اآلِبَدُ  
     أَبَارُِد  األَبْـَردُ 

 األَبْـَهُم 
أَبَاِهُم َو 
     أَبَاِهْيُم 

     َأرَاِملُ  اأَلْرُملُ 
     َأرَاِنبُ  اأَلْرَنبُ 
     َأَساِفلُ  اأَلْسَفلُ 
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     َأَشاِجعُ  اإِلْشِجعُ 
     َأَصاِغرُ  ْصَغرُ األَ 

 اأُلْصُبعُ 
َأَصاِبُع 
   وَأَصابِْيعُ 

     أطَاِيبُ  اأَلْطَيبُ 
     َأَعاِجمُ  اأَلْعَجمُ 
     أَكاِبرُ  اأَلْكبـَرُ 
     أََماِثلُ  األَمَثلُ 
     أََماِعزُ  األَْمَعزُ 
     أَيَاِصرُ  األَْيَصرُ 

جيمع على "أفَاِعُل" ألن اهلمز   -
وله هي زائد  وهي مهز  يف أ

 "أَفْـَعَل"
  

     أََواٍس  اآلِسَيُة 
     أََواِصُر  اآلِصرَُ  
     أََواِنسُ  اآلِنَسُة 
     أََواِئُل  األَوَُّل 

ال يناسب النظرية، وهذه  -
 السماعية.

  
  
  
  
  
  

     أَيَاِئُم  اأَلميُم 
     أَبَاِعرُ  البَعِيْـُر 
     اِقرُ أَبَ  البـََقرُ 

     َأرَاِجلُ  الرَِّجْيلُ 
     َأَكاِسرَ ُ  الِكْسَرى

َكانُ 
َ
 امل

أََماِكُن 
     َوأَْمِكَنة  

     أَبَاِجرُ  الُبْجرُ 
 0 أَفَاِعْيلُ  أَبَارِْيُق  اإلْبرِْيُق   

أَبَالِْيُس َو  إِْبلِْيُس  وإن قرئ بالثاين كان مساعيّا -     
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 أَبَاِلَسُة 

قبل  وأربعة أحرف،  اسم على  -
 آخره حرف مّد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     َأَساِطنْيُ  اأُلْسطَُواَنةُ 
     َأَساِطيْـُر  اأُلْسطُْورَُ  
     َأَساِطْيُل  اأُلْسطُْوُل 
     َأَحاِدْيثُ  اأُلْحُدوَثةُ 
     َأرَاِجْيحُ  اأُلْرُجْوَحةُ 
     َأزَاِهْيقُ  اأُلْزُهْوَقةُ 
     َأَسابِْيعُ  اأُلْسبـُْوعُ 

     َأَسالِْيبُ  األْسلُْوبُ 
     َأَشارِيْـرُ  اإِلْشرَارَ ُ 
     َأظَالِْيفُ  اأُلْظلُْوَفةُ 
     َأَعاِصيْـرُ  اإِلْعَصارُ 
     أَفَاِننْيُ  األُفْـنـُْونُ 
     أَقَالِْيمُ  اإِلْقلِْيمُ 

   أَنَابِْيبُ  األُنْـبـُْوبُ 
     أََمارِْيعُ  ْمُرْوَعةُ األُ 

     أَنَاِبُر َوأَنَابِيْـرُ  األَنْـبَارُ   
   أِكلَّة  َوَأَكالِْيلُ  اإِلْكلِْيلُ  لو ُقرئ باألول وهي مساعية  -
ال يناسب النظرية، وهذه   -

 السماعية.
  

     َأَحاِدْيثُ  احَلِدْيثُ 

     َأرَاِعْيلُ  الرَّْعَلةُ 
له تاء اسم على أربعة أحرف، أوّ  -

 زائد . 
 8 تـََفاِعلُ  التَّذِْكرَ ُ  َتَذاِكرُ 

اسم على أربعة أحرف، أّوله تاء  -  1 تـََفاِعْيلُ  َتاَلبِْيبُ  التَـّْلبِْيبُ 
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     َتَاِسْيحُ  التمْمَساحُ  زائد  وقبل آخره حرف مّد.

اسم على أربعة أحرف، أّوله   -
 ميم زائد .

اسم على أربعة أحرف ثالثه   -
 حرف مّد. 

م ما فيه هو اسم املكان معظ -
 واآللة

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أَتَُ 
َ
 2 َمَفاِعلُ  َمآَِتُ  امل

َْأثـَرَُ  
     َمآِثُر  امل

     َمآِذُن  املِْئَذَنُة 
آُب 

َ
     َمآِوُب  امل

ْبَحثُ 
َ
     َمبَاِحثُ  امل

ْبَدأُ 
َ
     َمبَاِدئُ  امل

ْتِجرَ ُ 
َ
     َمتَاِجرُ  امل

ثْـلََبُة 
َ
     َمثَاِلُب  امل

ثْـَعبُ 
َ
     َمثَاِعبُ  امل

ْثَّت 
َ
     َمثَانٍ  امل

ْجَحُر 
َ
     جَمَاِحرُ  امل

ْجِزرُ 
َ
     جَمَاِزرُ  امل

ْجَهلُ 
َ
     جَمَاِهلُ  امل

     حَماَِبرُ  بـَرَ ُ املِحْ 
ْحَجمُ 

َ
     حَماِجمُ  امل

ْحرَمُ 
َ
     حَمَارِمُ  امل

ْحَسرُ 
َ
     حَمَاِسرُ  امل

ْحَكَمةُ 
َ
     حَمَاِكمُ  امل

     حَمَاِورُ  املِْحَورُ 
ْخبَأُ 

َ
     خَمَاِبئُ  امل

     خَمَاِرصُ  املِْخَرصُ 
ْحَكَمةُ 

َ
     حَمَاِكمُ  امل

ْحَقَلُة 
َ
     حَمَاِقلُ  امل
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     حَمَاِورُ  املِْحَورُ 
ْخبَأُ 

َ
     خَمَاِبئُ  امل

     خَمَاِرصُ  املِْخَرصُ 
     خَمَاِنقُ  املِْخنـََقةُ 
ِخيْـَلةُ 

َ
     خَمَاِيلُ  امل

ْدرَجُ 
َ
     َمَدارِجُ  امل

ْدَرَسةُ 
َ
     َمَداِرسُ  امل

ْدَغلُ 
َ
     َمَداِغلُ  امل

ْدَفعُ 
َ
     عُ َمَدافِ  امل

ْدَمعُ 
َ
     َمَداِمعُ  امل

ْذَبحُ 
َ
     َمَذاِبحُ  امل

ْذَخرُ 
َ
     َمَذاِخرُ  امل

ْذَهبُ 
َ
     َمَذاِهبُ  امل

ْرِبضُ 
َ
     َمراَِبضُ  امل

ْرِبطُ 
َ
     َمرَاِبطُ  امل

     َمرَاِجلُ  املِْرَجلُ 
ْرمَحَةُ 

َ
     َمرَاِحمُ  امل

ْرَدَغةُ 
َ
     َمرَادِغُ  امل

     َمرَازِحُ  املِْرزََحةُ 
ْرَسى 

َ
     َمرَاسٍ  امل

     َمرَاسٍ  املِْرَسا ُ 
َرصَّعُ 

ُ
     َمرَاِصعُ  امل

ْرَعى
َ
     َمرَاعٍ  امل

ْرَفدُ 
َ
     َمرَاِفدُ  امل
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     َمرَاِفدُ  املِْرَفدُ 
ْرَقدُ 

َ
     َمرَاِقدُ  امل

     َمرَاِقمُ  املِْرَقمُ 
     ِكنُ َمرَا  املِرَْكنُ 
ْرَقى

َ
     َمرَاٍق  امل

     َمرَامٍ  املِْرَمى
ْرَمى

َ
     َمرَامٍ  امل

ْرَهمُ 
ُ
     َمرَاِهمُ  امل

     َمرَاوِحُ  املِْرَوَحةُ 
رَاضُ 

َ
     َمرَاِيضُ  امل

َْزبـََلةُ 
     َمزَاِبلُ  امل

ْزَحفُ 
َ
     َمزَاِحفُ  امل

ْزَرَعةُ 
َ
     َمزَارِعُ  امل

     َمزَارِقُ  رَاقُ املِزْ 
ْزلََفةُ 

َ
     َمزَاِلفُ  امل

زَادُ 
َ
     َمزَاِودُ  املِْزَوُد َوامل

     َمزَاِولُ  املِْزَوَلةُ 
ْسأََلةُ 

َ
     َمَساِئلُ  امل

ْسَبكُ 
َ
     َمَساِبكُ  امل

ْسَتلُ 
ُ
     َمَساِتلُ  امل

ْسَجُد 
َ
امل

ْسِجُد 
َ
     َمَساِجدُ  َوامل

     َمَساِخنُ  املِْسَحَنةُ 
ْسَخَنةُ 

ُ
     َمَساِخنُ  امل
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ْسرَُبةُ 
َ
     َمَساِربُ  امل

     َمَساحٍ  املِْسَحا ُ 
ْسَعاُ  

َ
     َمَساعٍ  امل

     َمَساِفرُ  املِْسَفرَ ُ 
ْسَقطُ 

َ
     َمَساِقطُ  امل

ْسَكنُ 
َ
     َمَساِكنُ  امل

ْسَلَحةُ 
َ
     َمَساِلحُ  امل

ْسَلكُ 
َ
     كُ َمَسالِ  امل

     َمَساِمعُ  املِْسَمعُ 
ْسَندُ 

ُ
     َمَساِندُ  امل

َسافُ 
َ
     َمَساِوفُ  امل

ْشَرُب 
َ
     َمَشاِربُ  امل

ْشرََبةُ 
َ
     َمَشاِربُ  امل

     َمَشاِربُ  املِْشرََبةُ 
     َمَشاِعبُ  املِْشَعبُ 
ْشَعرُ 

َ
     َمَشاِعرُ  امل

ْشَعلُ 
َ
     َمَشاِعلُ  امل

ْشِكلُ 
ُ
     َمَشاِكلُ  امل

ْشَهدُ 
َ
     َمَشاِهدُ  امل

     َمَشاوٍ  املِْشَوا ُ 
ْصَحفُ 

ُ
     َمَصاِحفُ  امل

     َمَصاِخفُ  املِْصَخَفةُ 
ْصَدرُ 

َ
     َمَصاِدرُ  امل

     َمَصاِقعُ  املِْصَقعُ 
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     َمَصافٍ  املِْصَفا ُ 
     َمَصالٍ  املِْصَلى 
ْضِجرُ 

ُ
     اِجرُ َمضَ  امل

ْضَغطُ 
َ
     َمَضاِغطُ  امل

     َمطَاِبخُ  املِْطَبخُ 
     َمطَاِحنُ  املِْطَحَنةُ 
ْطَربُ 

َ
     َمطَاِربُ  امل

     َمطَارِقُ  املِْطَرقُ 
ْطَعمُ 

َ
     َمطَاِعمُ  امل

ْطَلبُ 
َ
     َمطَاِلبُ  امل

ْطَمعُ 
َ
     َمطَاِمعُ  امل

ْطَنبُ 
َ
     َمطَاِنبُ  امل

ْظَهرُ 
َ
     َمظَاِهرُ  امل

     َمَعاِبدُ  املِْعَبدُ 
ْعِدنُ 

َ
     َمَعاِدنُ  امل

     َمَعاِزفُ  املِْعَزفُ 
     َمَعارِقُ  املِْعَرقُ 
ْعَشرُ 

َ
     َمَعاِشرُ  امل

     َمَعاِصمُ  املِْعَصمُ 
ْعِطسُ 

َ
     َمَعاِطسُ  امل

ْعَطنُ 
َ
     َمَعاِطنُ  امل

     َمَعاِلفُ  املِْعَلفُ 
ْعَلمُ 

َ
     َمَعاملُِ  امل

ْعَملُ 
َ
     َمَعاِملُ  امل
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     َمَعاِولُ  املِْعَولُ 
     َمغَاِرفُ  املِْغَرفُ 
     َمغَازِلُ  املِْغَزلُ 

ْغَزى 
َ
     َمغَازٍ  امل

ْغَمضُ 
َ
     َمغَاِمضُ  امل

ْغَنمُ 
َ
     َمغَاِنُ  امل

ْفَخرَ ُ 
َ
     َمَفاِخرُ  امل

     َمَفارِعُ  املِْفرَعُ 
ْفَصلُ 

َ
     َمَفاِصلُ  امل

َفازَ ُ 
َ
     َمَفاِوزُ  امل

ْقِبسُ 
َ
     َمَقاِبسُ  امل

ْقِسمُ 
َ
     َمَقاِسمُ  امل

ْقَصرُ 
َ
 امل

َمَقاِصُر 
     َوَمَقاِصيْـرُ 

ْقَصفُ 
َ
     َمَقاِصفُ  امل

ْقَعدُ 
َ
     َمَقاِعدُ  امل

     َمَقاِلدُ  املِْقَلدُ 
     َمَقاِودُ  املِْقَودُ 

     َمَقاِوسُ  املِْقَوسُ 

 الَكْعَسمُ 
َكَعاِسُم 
     وََكَعاِسْيمُ 

ْكَمنُ 
َ
     َمَكاِمنُ  امل

ْلَبسُ 
َ
     َماَلِبسُ  امل

ْلَحَمةُ 
َ
     َماَلِحمُ  امل
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ْلَعبُ 
َ
     َماَلِعبُ  امل

ْلَعطُ 
َ
     َماَلِعطُ  امل

ْلَعَنةُ 
َ
     نُ َماَلعِ  امل

ْلَغمُ 
َ
     َماَلِغمُ  امل

ْلِقحُ 
ُ
     َماَلِقحُ  امل

     َماَلِقطُ  املِْلَقةُ 
     َماَلِوثُ  املِْلَوثُ 
ْهَمُه 

َ
امل

ْهَمَهةُ 
َ
     َمَهاِمهُ  َوامل

     َمنَاِبرُ  املِْنبـَرُ 
     َمنَاِجدُ  املِْنَجدُ 
     َمنَاِجلُ  املِْنَجلُ 
ْنَجمُ 

َ
     اِجمُ َمنَ  امل

ْنَجى 
َ
     َمنَاجٍ  امل

ْنُحْورُ 
َ
     َمنَاِحيْـرُ  امل

ْنَخلُ 
ُ
     َمنَاِخلُ  امل

ْنزِلُ 
َ
     َمنَازِلُ  امل

ْنزَِلةُ 
َ
     َمنَازِلُ  امل

ْنِسمُ 
َ
     ًمنًاِسمُ  امل

ْنَشقُ 
َ
     َمنَاِشقُ  امل

ْنِصُب 
َ
     َمنَاِصبُ  امل

     َمنَاِصبُ  املِْنَصبُ 
ْنَصلُ 

ُ
     َمنَاِصلُ  امل

ْنَظرُ 
َ
     َمنَاِظرُ  امل
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نْـَفذُ 
َ
     َمنَاِفذُ  امل

نْـَفَعةُ 
َ
     َمنَاِفعُ  امل

نْـَقَبةُ 
َ
     َمنَاِقبُ  امل

نْـَقعُ 
َ
     َمنَاِقعُ  امل

ْنِكبُ 
َ
     َمنَاِكبُ  امل

نْـَهلُ 
َ
     َمنَاِهلُ  امل

ْهَجرُ 
َ
     َمَهاِجرُ  امل

هْ 
َ
     َمَهاِلكُ  َلَكةُ امل

ْوِثُق 
َ
امل

 واملِْيثَاقُ 
َمَواِثُق 
     َوَمَواثِْيقُ 

ْوِجبُ 
َ
     َمَواِجبُ  امل

     َمَوادِعُ  املِْيدَعُ 
ْوِسمُ 

َ
     َمَواِسمُ  امل

ْوِضعُ 
َ
     َمَواِضعُ  امل

ْوِطنُ 
َ
     َمَواِطنُ  امل

ْوِقعُ 
َ
     َمَواِقعُ  امل

     َمَواِقعُ   
بْـَّن 

َ
     َمبَانٍ  امل

ْجَرى
َ
     جَمَارٍ  امل

وِْكبُ 
َ
     َمَواِكبُ  امل

ْيَمَنةُ 
َ
     َميَاِمنُ  امل

ْوَماُء 
َ
امل

ْوَما ُ 
َ
     َمَوامٍ  وامل

ال يناصب النظرية، وهذه  -      َمرَاِحضُ  املِْرَحاضُ 
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 مساعية. 
  
  

َشارَ ُ 
َ
 امل

مَشاِوُر 
     وَمَشاِئرُ 

     َمَقاِدرُ  املِْقَدارُ 

اسم على أربعة أحرف، أّوله   -
ميم زائد  وقبل آخره حرف 

 مّد. 
معظم أوزان مفرده على "ِمْفَعأل   -

"  وَمْفُعول 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 5 َمَفاِعْيلُ  َمثَاقِْيلُ  املِثْـَقاُل 
     خَمَالِْيفُ  املِْخاَلُف 

     َمرَاِسْيلُ  املِْرَسالُ 
     َمرَاِمْيشُ  املِْرَماشُ 
     َمزَارِْيبُ  املِْزرَابُ 
ْزُمْورُ 

َ
     َمزَاِميْـرُ  امل

     َمَساِكنْيُ  املِْسِكنْيُ 
ْطلُْوبُ 

َ
     َمطَالِْيبُ  امل

     َمَقارِْيضُ  املِْقرَاضُ 
ْقُصْورَ ُ 

َ
     َمَقاِصيْـرُ  امل

ْلُقْوَحةُ 
َ
     َماَلقِْيحُ  امل
     َماَلقِْيطُ  َقاطُ املِلْ 

ْلُقْوطُ 
َ
     َماَلقِْيطُ  امل

     َميَاِدْينُ  املِْيَدانُ 
     َمنَاِذْيلُ  املِْنِذْيلُ 
     َمنَاِشيْـرُ  املِْنَشارُ 
     َمنَاِظيْـرُ  املِْنظَارُ 
     نـََواقِيْـرُ  النَّاقـُْورُ 
     َمنَاقِيْـرُ  املِنْـَقارُ 

     ْيبُ َمَهاذِ  املِْهَذابُ 
     َمَهاِزمْيُ  املِْهزَامُ 
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     َمَوارِْيثُ  املرِْيأثُ 
     َمَوازِْينُ  املِيْـزَانُ 

ال يناصب النظرية، وهذه   -
 مساعية. 

  
 

  

ْخرِطُ 
ُ
     خَمَارِْيطُ  امل

     َخطَاِطْيفُ  اخلُطَّفُ 
     َمرَافِْيقُ  املِْرَفقُ 

     َأَكارِعُ  الُكرَاعُ 
     حَمَارِْيبُ  بُ املِْحرَ 

اسم على أربعة أحرف، أّوله ياء  -
 زائد . 

 0 يـََفاِعلُ  يـَرَاِمعُ  اليـَْرَمعُ 
     يـََعاِميْـرُ  اليـَْعُمْورُ 
     َياَلِمعُ  اليـَْلَمعُ 

اسم على أربعة أحرف، أّوله ياء  -
 زائد  وقبل آخره حرف مّد.

 31 يـََفاِعْيلُ  يـَرَابِْيعُ  اليـَْربـُْوعُ 

أربعة أحرف، ثانيه اسم على   -
واو أو ألف زائدتان، إال ما كان 

 منه معتّل العني واالم. 
اسم الصفات للمؤنث على  -

وزن "فَاِعل " أو ملذكر غري 
 عاقل.

 اسم الصفات على وزن "فَاِعَلٍة"  -
  

 
  
  
  

 33 فـََواِعلُ  بَواَِذُخ  البَاِذخُ 
     َوارِحُ بَـ  البَارُِح 
     بـََوارِدُ  البَارُِد 

     بـََواِسُق  البَاِسَقةُ 
     بـََواِسُل  البَاِسُل 
     بـََواِشقُ  البَاَشُق 
     بـََواِصرُ  البَاِصرَ ُ 
     بـََواِلحُ  البَاِلحُ 

     بـََواِئُق  البَائَِقُة 
     تـََواِبُع  التَاِبعُ 
      تـََواِبعُ  التَابَِعةُ 
     تـََواِبلُ  التَاِبلُ 
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     َجَوارِحُ  اجلَارَِحُة 
     َجَوازِمُ  اجلَازِمُ 

     َجَواِلقُ  اجلَُواِلقُ 
     َجَوارٍ  اجلَارَِيُة 
     َجَوالٍ  اجلَالَِيةُ 
     َجَواِمحُ  اجلَاِمحُ 
     َجَواِمعُ  اجلَاِمعُ 
     َجَواِنبُ  اجلَاِنبُ 

     َجَواِنحُ  حُ اجلَانِ 
     َجَواِنحُ  اجلَاحِنَةُ 

     َحَواِجبُ  احلَاِجبُ 
     َحَواِدثُ  احلَاِدَثةُ 
     َحواشٍ  احلَاِشَيةُ 
     َحَواِصلُ  احلَاِصلُ 
     َحَواِضرُ  احلَاِضرَ ُ 
     َحَواِضنُ  احلَاِضَنةُ 

     َحَواِفرُ  احلَاِفرُ 
     َحَواِفشُ  احلَاِفَشةُ 
     َحَواِقنُ  احلَاقَِنةُ 
     َحَواِلقُ  احلَالَِقةُ 
     َحَواِملُ  احلَاِمَلةُ 
     َحَوانٍ  احلَانَِيةُ 
     َحَواِئجُ  احلَاَجةُ 
     َحَواِئضُ  احلَاِئضُ 
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     َحَواِئنُ  احلَائَِنةُ 
     َخَواَِتُ  اخلَاَِتُ 

     َخَوارِقُ  اخلَارِقُ 
     َخَواِصرُ   ُ اخلَاِصرَ 
     َخَواِطرُ  اخلَاِطرُ 
     َخَواِمعُ  اخلَاِمَعةُ 
     َدَواِجنُ  الَداِجنُ 
     َدَوارِجُ  الَدارَِجةُ 

اِغَصةُ       َدَواِغصُ  الدَّ
     َدَواِمكُ  الَداِمَكةُ 

اِنقُ       َدَواِنقُ  الدَّ
اِئرَ ُ       َدَواِئرُ  الدَّ
     اِئمُ َروَ  الرَّاِئمُ 

     َرَواِبطُ  الرَّاِبَطةُ 
     َرَواِجبُ  الرَّاِجَبةُ 
     َرَواعٍ  الرَّاِعَيةُ 
     َرَواِحلُ  الرَّاِحَلةُ 
     َرَواِهبُ  الرَّاِهَبةُ 
     َرَواِئحُ  الرّاِئَحةُ 
     َزَواٍق  الزَّاِقي
     َزَواِئدُ  الزَّاِئَد ُ 

     حُ َسَوابِ  السَّاحِبَةُ 
     َسَواِبقُ  السَّابَِقةُ 
     َسَواِبلُ  الَسابَِلةُ 
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     َسَواِجنُ  السَّاِجَنةُ 
     َسَواِحلُ  الَساِحلُ 
     َسَوادٍ  السَّاِدَيةُ 
     َسَوارٍ  السَّارَِيةُ 
     َسَواِعدُ  السَّاِعدُ 
     َسَواِفرُ  السَّاِفرَ ُ 
     َسَواٍق  السَّاقَِيةُ 
     َسَواِلفُ  السَّالَِفةُ 

     َسَواِهكُ  السَّاِهَكةُ 
     َسَواِئمُ  السَّاِئَمةُ 
     َسَواِئلُ  السَّائَِلةُ 
     َشَواِرُب  الشَّارَِبةُ 
     َشَوارِدُ  الشَّارَِد ُ 
     َشَوارِيْـزُ  الشميْـرَازُ 
     َشَوارِعُ  الشَّارِعُ 

     َشَواِعرُ  الشَّاِعرَ ُ 
     َشَواِكلُ  الشَّاِكَلةُ 
     َشَواِهدُ  الشَّاِهَد ُ 
     َصَواِعقُ  الصَّاِعَقةُ 
     َصَوافٍ  الصَّافَِيةُ 

     َصَواِمعُ  الصَّْوَمَعةُ 
     َضَواِحكُ  الضَّاِحَكةُ 
الطَّاِجُن 
 َوالطَّْيَجنُ 

طَيَاِجُن 
     َوطََواِجنُ 
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     طََواِحنُ  الطَّاِحَنةُ 
     طََواِرئُ  الطَّارَِئةُ 
     طََواِئفُ  الطَّائَِفةُ 
     طََوارِقُ  الطَّارَِقةُ 
     طََواِمحُ  الطَّاِمحُ 
     طََواِمسُ  الطَّاِمسُ 
     ظََواِهرُ  الظَّاِهرَ ُ 
     َعَواِديْ  الَعاِدَيةُ 
     َعَواِذلُ  الَعاِذَلةُ 

     َعَواِرضُ  الَعاِرَضةُ 
     َعَوارِمُ  الَعارِمُ 

     َعَواِصفُ  الّعاِصَفةُ 
     َعَواِصمُ  الَعاِصَمةُ 
     َعَواِطفُ  الَعاِطَفةُ 

     َعَواِقرُ  الَعاِقرُ 
     َعَواِملُ  الَعاِمَلةُ 

 الَعاَد ُ 
َعاَدات  
     َوَعَواِئدُ 

     َعَواِئقُ  الَعائَِقةُ 
     َغَواِمضُ  الغَاِمَضةُ 
     فـََواِحشُ  الَفاِحَشةُ 
     فـََواِختُ  الَفاِخَتةُ 
     فـََواِدحُ  الَفاِدَحةُ 
     فـََوارِعُ  الَفارَِعةُ 
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     فـََوارِقُ  الَفارِقُ 
     فـََواضي  الَفاضَّةُ 
     فـََواِضلُ  الَفاِضَلةُ 
     فـََواِقعُ  الَفاقَِعةُ 
     فـََواِئدُ  الَفاِئَد ُ 

     قـََواِبصُ  َقاِبَصةُ ال
     قـََواِبلُ  الَقابَِلةُ 

     قـََواِدسُ  الَقاِدسُ 
     قـََواِربُ  الَقاِربُ 
     قـََوارِحُ  الَقارِحُ 
     قـََوارٍ  الَقارَِيةُ 

     قـََوازِحُ  الَقازَِحةُ 
     قـََواِمسُ  الَقْوَمسُ 
     قـََواِهرُ  الَقاِهرُ 
     ِفرُ َكَوا الَكاِفرَ ُ 

 الَكاِنسُ 
ُكُنس  
     وََكَواِنسُ 

     َكَواِهلُ  الَكاِهلُ 
     َكَواِكبُ  الَكوَْكبُ 
ِحَضةُ       لََواِحضُ  الالَّ
ِذَعةُ       لََواذِعُ  الالَّ

زِمُ       لََوازِمُ  الالَّ
ِعجُ       لََواِعجُ  الالَّ
     نـََواِبُح َونـُبَّح   النَّاِبحُ 
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     نـََواِبخُ  ةُ النَّاخِبَ 
     نـََواِبكُ  النَّاِبكُ 
     نـََواِجذُ  النَّاِجذُ 
     نـََواِذرُ  النَّاِذرَ ُ 
     نـََواِشئُ  النَّاِشِئةُ 

     نـََواِشطُ  النَّاِشَطةُ 
     نـََواِصرُ  النَّاِصرُ 
     نـََواِفجُ  النَّاِفَجةُ 
     نـََواِفذُ  النَّاِفَذ ُ 
     نـََواِفقُ  ا ُ النَّافِقَ 
     نـََواِفلُ  النَّافَِلةُ 
     نـََواِقرُ  النَّاِقرَ ُ 
     نـََواِقزُ  النَّاِقزُ 
     نَواِقلُ  النَّاِقلُ 

     نـََواِكسُ  النَّاِكسُ 
     نـََواِهدُ  النَّاِهدُ 
     نـََواِئبُ  النَّائَِبةُ 
     نـََواِئزُ  النَّاِئزَ ُ 
     َهَواِبذُ  اهلَاِبَذ ُ 
     َهَواِجنُ  اهلَاِجنُ 
     َهَواِدجُ  اهلَْوَدجُ 
     َهَواِمدُ  اهلَاِمدُ 

   أََواِضحُ  الَواِضَحةُ 
ال يناصب النظرية، وهذه  -      قـََواِمسُ  الَقاُمْوسُ 
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 مساعية.
  
  
  
  
  

  
  

     أََواِمُر  األَْمُر 
     َدَواِخنُ  الديَخانُ 

     َذَواِئبُ  ةُ الذيأَبَ 
     َرَواِئسُ  الرَّئِْيَسةُ 
الُكََلُ  
     َكَواِلئُ  والَكِلئُ 

 النـيَفَساءُ 
نَِفاس  
     َونـََواِفسُ 

     َهَوازِمُ  اهلَزِْْيَةُ 

اسم على أربعة أحرف، ثانيه   -
واو أو ألف زائدتان وقبل آخره 

 حرف مّد.
اسم الصفات على وزن "فاِعَلٍة"  -

 حرف مّد.قبل آخره 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فـََواِعْيلُ  بـََواِسيْـرُ  البَاُسْورُ 
     تـََوابِْيُت  التَابـُْوتُ  

     َحَوانِْيتُ  احلَانـُْوتُ 
     َخَواِقنْيُ  َخاقَانُ 
     َرَواقِْيدُ  الرَّاقـُْودُ 

     َسَوابِْيطُ  السَّابَاطُ 
     َسَواِجيْـرُ  الّسَاُجْورُ 

     َسَواِجْيلُ  لسَّاُجْولُ ا
     َشَواِهنْيُ  الشَّاِهنْيُ 
     طََواِعنْيُ  الطَّاُعْونُ 

 الطَّاُغْوتُ 
طََواٍغ 

     َوطََواِغْيتُ 
الُْوشُ 

َ
     َمَوالِْيشُ  امل

     نـََواقِْيسُ  النَّاقـُْوسُ 
     نـََواِمْيسُ  النّاُمْوسُ 
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   َدَواوِْينُ  الدميْـَوانُ   

يناصب النظرية، وهذه ال   -
 مساعية.

 َدَوالِْيبُ  الديْوَلبُ 
    

اسم على أربعة أحرف، ثانيه   -
 ياء زائد .

 
  
  

 31 فـَيَاِعلُ  َشيَاِهمُ  الشَّيْـَهمُ 
     َصيَاِقلُ  الصَّيْـَقلُ 
     فـَيَاِلجُ  الَفيْـَلَجةُ 
     فـَيَاِلقُ  الَفيْـَلقُ 
     فـَيَاملُِ  الَفيْـَلمُ 
     فـَيَاِهقُ  قُ الَفيْـهَ 

ال يناصب النظرية، وهذه  -
     َحيَازِمُ  احلَيْـُزْومُ  مساعية.

اسم على أربعة أحرف، ثانيه   -
 ياء زائد  وقبل آخره حرف مّد.

 30 فـَيَاِعْيلُ  رَيَاِحنْيُ  الرَّْْيَانُ 

اسم مؤنث على أربعة أحرف،  -
قبل آخره حرف مّد زائد. سواء 
 كان تأنيثه بالعالمة كبضاعة أم

 ال كَشماٍل.
صفة على وزن "فَعِيْـَلة " مبعّن  -

"فاعلة" ال "مفعولة" كَقتِْيٍل 
 وَجرِْيٍح مبعّن مقتول وجمروح.

 

 38 فـََعاِئلُ  َأرَاِئُك  اأَلرِْيَكُة 
     َبَشاِئرُ  الَبَشارَ ُ 

     َبَضاِئُع  الِبَضاَعُة 
     بـََهاِئُم  البَِهْيَمُة 
     َتَاِئُم  الَتِمْيَمُة 

     َجبَاِئُر  بِيْـرَُ  اجلَ 
     َجرَاِئدُ  اجَلرِْيَدُ  
     َجرَاِئمُ  اجَلرِْْيَةُ 
     َجزَاِئرُ  اجَلزِيْـرَُ  
     َجاَلِئزُ  اجِلاَلُز 
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     َجاَلِئفُ  اجلَلِْيفُ 
     َحبَاِئكُ  احلَبِْيَكةُ 
     َحبَاِئلُ  احلِبَاَلةُ 

     َحَداِئدُ  احَلِدْيَد ُ 
     َحَداِئقُ  احَلِديْـَقةُ 
     َحرَاِئثُ  احَلرِيْـَثةُ 

     َحرَاِئسُ  احَلرِْيَسةُ 
     َحَصاِئدُ  احَلِصْيَد ُ 
     َحَصاِئلُ  احَلِصيْـَلةُ 
     َحَقاِئبُ  احلَِقْيَبُة 
     َحَقاِئقُ  احلَِقيْـَقةُ 
     َحاَلِئلُ  احلَلِيْـَلةُ 

     مَحَاِئصُ  احَلِمْيَصةُ 
     َحنَاِئرُ  احلَنيْـرَ ُ 
     َخزَاِئنُ  اخلَزِيْـَنةُ 
     َخزَاِئنُ  اخِلزَاَنةُ 

     َخَساِئلُ  اخلَِسْيلُ 
     َخَصاِئلُ  اخلَِصيْـَلةُ 
     َخاَلِئفُ  اخلَلِيْـَفةُ 
     َخاَلِئقُ  اخلَلِيْـَقةُ 
     مَخَاِئرُ  اخلَِميْـرَ ُ 
     لُ مَخَائِ  اخلَِميْـَلةُ 

     َدَساِئعُ  الَدِسيْـَعةُ 
     َدَعاِئمُ  الدمَعاَمةُ 
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     َدفَاِئنُ  الدَّفِيْـَنةُ 
     َدقَاِئقُ  الدَّقِيْـَقةُ 
الدَّلِْيُع 
     َداَلِئعُ  َوالديلُْوعُ 
     َذبَاِئحُ  الَذبِْيَحةُ 
     َذرَاِئعُ  الذَّرِيْـَعةُ 
     َذنَاِئبُ  الذَّنـُْوبُ 
     َذنَاِئبُ  الذمنَابُ 
     رَبَاِئبُ  الرَّبِْيَبةُ 

     َرَساِئعُ  الرمَساَعةُ 
     َرَغاِئبُ  الرَِّغْيَبةُ 
     رََكاِئبُ  الريُكْوبُ 
     رََكاِئزُ  الرَِّكيْـزَ ُ 
     َسبَاِئبُ  السَّبِْيَبةُ 

     َسَجاِئنُ  السَِّجيْـَنةُ 
     َسَحاِئفُ  السَِّحيْـَفةُ 
     َسَحاِئقُ  السَِّحيْـَقةُ 
     َسَخاِئمُ  السَِّخْيَمةُ 
     َسَداِئفُ  السَِّدْيفُ 
     َسَداِئفُ  السَِّديْـَفةُ 
     َسرَاِئرُ  السَّرِيْـرَ ُ 
     َسَفاِئنُ  السَِّفيْـَنةُ 
     َسَقاِئفُ  السَِّقيْـَفةُ 
     َسنَاِئعُ  السَّنِيْـَعةُ 
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     َساَدُ  َوَسيَاِئدُ  السَّيمدُ 
     َشَحاِئحُ  الشَِّحْيَحةُ 
     َشَداِئدُ  الشَِّدْيَد ُ 
     َشَعاِئرُ  الشَّعِيْـرَ ُ 

ِكْيَكةُ       َشَكاِئكُ  الشَّ
     َِشَاِئلُ  الشَِّميْـَلةُ 

     َصَحاِئفُ  الصَِّحيْـَفةُ 
     َصَفاِئحُ  الصَِّفْيَحةُ 
     ِئبُ َضرَا الضَّرِيْـَبةُ 
     َضرَاِئرُ  الضَّرِيْـرَ ُ 

الضَّْغُن َو 
     َضغَاِئنُ  الضَّغِيْـَنةُ 
     َضَفاِئزُ  الضَِّفيْـزَ ُ 
     َضَماِئرُ  الضَِّميْـرُ 
     َطرَاِئفُ  الطَّرِيْـَفةُ 
     َظرَاِئفُ  الظَّرِيْـَفةُ 
     ظََعاِئنُ  الظَّعِيْـَنةُ 
الظمنَُّة 

     ظَنَاِئنُ  َوالظمنَاَنةُ 
     َعَجاِئبُ  الَعِجْيَبةُ 
     َعَداِئدُ  الَعِدْيدُ 

     َعرَاِئشُ  الَعرِْيَشةُ 
     َعزَاِئمُ  الَعزِْْيَةُ 

     َعطَاِئفُ  الَعِطْيفُ 
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     َعَقاِئدُ  الَعِقْيَد ُ 
     َعَقاِئمُ  الَعِقْيمُ 

     َعَماِئمُ  الِعَماَمةُ 
     َغرَاِئزُ  الَغرِيْـزَ ُ 
     فـَرَاِئدُ  الَفرِْيَد ُ 

     فـَرَاِئضُ  الَفرِْيَضةُ 
     قـَبَاِئحُ  الَقبِْيَحةُ 
     قـَبَاِئلُ  الَقبِيْـَلةُ 

     َقَذاِئفُ  الَقِذيْـَفةُ 
     قـَرَاِئحُ  الَقرِْْيَةُ 
     قـَرَاِئنُ  الَقرِيْـَنةُ 

 الَقِصيْـرَ ُ 
ِقَصار  
     َوَقَصاِئرُ 

     َقاَلِئدُ  الِقاَلَد ُ 
     َكتَاِئبُ  الَكتِْيَبةُ 
     َكرَاِئبُ  الَكرَاَبةُ 
     َكرَاِئبُ  الَكرِيْـَبةُ 
     َكرَاِئُم وَِكرَام   الَكرِْْيَةُ 

     َكَصاِئصُ  الَكِصْيَصةُ 
     َكظَاِئمُ  الَكِظْيَمةُ 
     َكنَاِئسُ  الَكنِْيَسةُ 

ِديْـَنةُ 
َ
     ُدن  َوَمَداِئنُ مُ  امل

ِسْيَحةُ 
َ
     َمَساِئحُ  امل

     نـَبَاِئثُ  النَّبِْيَثةُ 
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     نـَبَاِئلُ  النَّبِيْـَلةُ 
     نـَتَاِئجُ  النَّتِْيَجةُ 
     حَنَاِئرُ  النَِّحيْـرَ ُ 
     َنشاَِئدُ  النَِّشْيدُ 

 النمَشاصُ 
ُنُصش  

     َوَنَشاِئصُ 
     ِئحُ َنَصا النَِّصْيَحةُ 
النَّظُْورَُ  
     َنظَاِئرُ  والنَِّظيْـرَ ُ 
     َنظَاِئرُ  النَِّظيْـرُ 
     نـََعام  َونـََعاِئمُ  النَـَّعاَمةُ 
     نـََعاِئمُ  النـيَعاَمى
     نـََقاِئعُ  النَِّقيْـَعةُ 
     َنَكاِئثُ  النَِّكْيَثةُ 

     َهَضاِئمُ  اهلَِضْيَمةُ 
     اِئعُ َودَ  الَوِديْـَعةُ 
     َوَداِئقُ  الَوِديْـَقةُ 
     َوَذاِئمُ  الَوِذْْيَةُ 
     َورَاِئخُ  الَورِْْيَةُ 

     َوَضاِئحُ  الَوِضْيَحةُ 
     َوَضاِئعُ  الَوِضيْـَعةُ 
     َوظَاِئفُ  الَوِظيْـَفةُ 
     َواَلِئمُ  الَولِْيَمةُ 

شّذ من املؤنث مجع ضرّ  على  -      َضرَاِئرُ  الضَّرَّ ُ 
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يرد قبل آخرها  ضرائر. ألنه مل
 حرف مّد. 

ال يناسب النظريات، وهي  -
َلُك  مساعية.

َ
 امل

َمالَِئُك 
     َوَمالَِئَكةُ 

يشرتك فيهما اسم على وزن   -
"فعالء" أو صقة ال مذكر هلا  

كعذراء، ويف ذي األلف 
املقصور  للتأنيث كُحبْـَلى أو 

 ألف اإلحلاق كِذفْـَرى 
 فـََعايِل" :ينفرد يف " -
اسم ثالثّي خمتوم بتاء التأنيث  .1

مزيد يف آخره حرف علة 
 "فـَْعاَلٍ "

اسم ثالثّي مزيد فيه حرفان،  .2
أحدمها يف حشوه واآلخر 

حرف عّلة يف آخره. 
 "حبنَطى"

 ينفرد يف "فـََعاىَل" : -
اسم معتّل الالم على وزن  .1

 "فَعِيْـَلٍة" 
اسم معتّل الالم على وزن  .2

 "فـََعالٍة" 
العني الالم على وزن  اسم معتلّ  -

 "فَاِعَلٍة"

 أَتَاِوي اإِلتَاَوُ  
فـََعايِل 
 31،32 وفـََعاىَل 

     أَنَاِسي  اإلْنَساُن 
     بـَرَاِري الرَبِيَُّة 
     تـَرَاِقي   التـَْرقـَُو ُ 
   َجرَاِئي اجَلرِيْـَئةُ 

     َمرَاِدي املِْرَدى  
     َكيَاِكي الَكْيَكةُ 

     لَيَايِل  اللَّْيلُ 
ْؤِقي

ُ
ْؤُق َوامل

ُ
     َمآٍق َوَمَواٍق  امل

     ثـََوانٍ  الثَّنَِيةُ 
     َعَوارٍ  الَعارَ ُ 

     َغَوادٍ  الغَاِدَيةُ 
     َواشٍ غَ  الغَاِشَيةُ 
     قـَيَاٍق  الِقيْـَقا ُ 
اِشَيةُ 

َ
     َمَواشٍ  امل

     َهَوادٍ  اهلَاِدَيةُ 
ْوَسى

ُ
     َمَواسٍ  امل

ْوىَل 
َ
     َمَوالٍ  امل

     َمَواٍن َوَمَوايني  املِيْـنَا َواملِيْـنَاءُ 
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     َأَداَوى  اإِلَداَوُ  
     األَيَاَمى اأَلميُم 
     بـَرَايَا  ةُ الرَبِيَّ 

     بـَغَايَا البَِغيي 
     بـََقايَا  البَِقيَُّة 
     َباَليَا  البَلِيَُّة 
     ثـَنَايَا الثَّنِيَُّة 

     َحَشايَا احَلِشيَّةُ 
     َحظَايَا احَلِظيَُّة 

     َحنَايَا احلَنِيَّةُ 
     َخَفايَا اخلَِفيَّةُ 

     َرىَذفَا الذمفْـَرى
     َمرَايَا املِْرآ ُ 

     رَبَايَا الرَّبِْيئُ 
     رََجاىَل  الرَّْجلُ 
     َرزَايَا الرَّزِيْـَئةُ 
     رََكايَا الرَِّكيَّةُ 
     رََمايَا الرَِّميَّةُ 
     َزَوايَا الزَّاوَِيةُ 
     َسبَايَا  السَِّبي 

     َسَحايَا السمَحاءَ ُ 
     َسَخايَا لسَِّخيَّةُ ا

     َسرَايَا السَّرِيَّةُ 
     َشظَايَا الشَِّظيَّةُ 
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     َشَكاَوى  الشَّْكَوى
     َشاَليَا الشَّلِيَّةُ 

 الصَّْحرَاءُ 
َصَحاَرْى 
     وَصَحاِريي 

     َعَذاَرى الَعْذرَاءُ 
     قـَرَايَا  الَقرِيَّةُ 

     َقَضايَا الَقِضيَّةُ 
     َقاَليَا الَقلِيَّةُ 

 الَكِسيْـرُ 
َكَساَرى 
     وََكْسَرى

     لََفايَا اللَِّفيَّةُ 
َزِيَّةُ 

     َمزَايَا امل
َِطيَّةُ 

     َمِطيٌّ َوَمطَايَا  امل
َنِيَّةُ 

     َمنَايَا امل
     َنَصاَرى النَّْصرَايني 

     نـََقايَا  النَـّْقَيُة والنَِّقيَّةُ 
     َوَصايَا  الَوِصيَّةُ 
     َهَدايَا  اهلَِديَّةُ 
     َهرَاَوى َوُهِريٌّ  اهِلرَاَو ُ 
 أَيْـتَام  َويـَتَاَمى  اليَتِْيمُ 

 
  

ال يناسب النظرية، وهي  -
 مساعية.

     أََماٍل َوأََمايِلي  اإِلْماَلءُ 
     حَمَاِشي احَلْشوُ 

     َأرَاٍض  اأَلْرُض 
 35 فـَُعاىَل  ُخنَاَثى اخلُْنَثى ة على وزن "فـَْعاَلن"صف  -
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 صفة على وزن "فـُْعَلى" -
  
  

     رَُجاىَل  الرَّْجاَلنُ 
الَكِسُل 

 والَكْساَلنُ 
ُكَساىَل 
     وََكْسَلى

اسم على ثالثة أحرف مزيد يف  -
آخره ياء مشّدد  ال يراد هبا 

 النسب.

اسم مزيد يف آخره ألف اإلحلاق  -
 املمدود .

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 30 فـََعايِلي  أَثَايِفي  األُْثِفيَُّة 
     َأرَاِويي  اأُلْروِيَُّة 
     أَنَاِسيي  اإلْنِسيي 
     بـَرَاِغيي  البـُْرِغيي 
     َأرَاِويي  اأُلْروِيَّةُ 

 الصَّاِري
ُصرَّاء و 
     َصرَاِريي 

     َقطَايني  الُقْطنِيَّةُ 
     َقَماِريي  ُقْمِريي ال

     َكرَاِسيي  الُكْرِسيي 
ْرِديي 

ُ
     َمرَاِديي  امل

كَّاءُ 
ُ
     َمَكاِكيي  امل

الُقْحَواُن 
     أقَاِحيي  واألُْقُحَوانُ 

     َمَوأٍن َوَمَواِنئُ  املِيْـنَا ُ 
     نـََواِتي  النـيْوِتي 

     َأَحاِجيي  اأُلْحِجَيةُ 
     َخرَاِشيي  ْرَشاءُ اخلِ 

ال يناصب النظرية، وهذه  -
 مساعية.

اإِلْسُم 
 واأُلْسمُ 

َأمْسَاء  
     َوَأَساِميي 
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 الفصل الرابع 
 االختتام

 الخالصة  .أ
 كانت النتيجة يف هذا البحث العلمي كما يلي :  

ألفاظا، وأكثرها يف  515أّن مجلة صيغ منتهى اجلموع يف معجم املنّور وهي  .3
السني والنون بسبعني لفظا، وأقلّها يكون يف حرف الياء باثنني فقظ.  حرف

وأما بالنسبة إىل األوزان، أكثرها تكون يف وزن "َمَفاِعُل" وهي مائة وثالثة 
ومثانون لفظا، وأقلّها تكون يف وزن "يـََفاِعْيُل" و "فـَيَاِعْيُل" بلفظ واحد وهو 

رَيَاِحنْيُ". ومن تسعة عشر ويتضّمن املعمجم  –يـَرَابِْيُع" و "َرْْيَاُن  –"يـَْربـُْوُع 
 املنّور على هذه األوزان كلها إاّل وزنا واحدا وهو "تـََفاِعُل". 

 وأما خصائص صيغ منتهى اجلموع وهي:  .7
وأما اسم رباعّي أو اسم اخلماسّي األصول جمّردا كان أو مزيد فيه، أو  (3

"فـََعاِلُل".  من اسم ثالسّي زيد فيه حرف صحيح يأت مجعه على وزن
 ومعظم أوزان مفرده على "فـَْعَلل  وفـُْعَلل  وفـَْعُلل  وفِْعِلل  وفِْعَلل " 

وإن كان من اسم رباعّي، جمّردا كان أو مزيد فيه وكان قبل آخره حرف   (7
عّلة يأت مجعه على وزن "فـََعالِْيُل". ومعظم أوزان مفرده على "فـُْعاَلل  

 وفـُْعلُول  وفِْعلِْيل "
على وزن "أَفْـَعَل" لصفة التفضيل أو اسم على أربعة أحرف،  وأما اسم (1

 أوله مهز  زائد  يأت مجعه على وزن "أَفَاِعُل" 
وإن كان اسم على أربعة أحرف أوله مهز  زائد  وقبل آخره حرف مّد  (0

 يأت مجعه على وزن "أَفَاِعْيُل"
اِعُل" وأما اسم على أربعة أحرف أوله تاء زائد  يأت مجعه على وزن "تـَفَ  (8

 وإن كان قبل آخره حرف مّد يأت مجعه على وزن "تـََفاِعيُل"
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وإن كان اسم على أربعة أحرف، أوله ميم زائد  يأت مجعه على وزن  (1
"َمَفاِعُل". ومعظم ما فيه هو اسم املكان واآللة. وإن كان قبل آخره 
حرف مّد يأت مجعه على وزن "َمَفاِعْيُل" ومعظم أوزان مفرده على 

" "ِمفْ   َعأل  وَمْفُعول 
وأما اسم على أربعة أحرف، أّوله ياء زائد  يأت مجعه على وزن "يـََفاِعُل"  (2

 وإن كان قبل آخره حرف مّد يأت على "يـََفاِعْيُل"
وأما اسم على أربعة أحرف وثانيه ألف أو واو زائدتان، أو اسم الصفات  (5

غري عاقل، يأت  ملؤنث على وون "فَاِعل " أو "فَاِعَلٍة"، أو السم مذكر
مجعه على وزن "فـََواِعُل" وإن كان قبل آخره حرف مّد يأت مجعه على 

 وزن "فـََواِعْيُل"
وأما اسم على أربعة أحرف، ثانيه ياء زائد  يأت مجعه على وزن "فـَيَاِعُل"  (0

 وإن كان قبل آخره حرف مّد يأت مجعه على وزن "فـَيَاِعْيُل"
رف وقبل آخره حرف مّد زائد، أو صفة ( وأما اسم مؤنث على أربعة أح31

 على وزن "فَعِيْـَلٍة" مبعّن فَاِعَلٍة يأت مجعه على وزن "فـََعاِئُل" 
        ة ال مذكر هلا كعذراء، ويف ذي فاسم على وزن "فعالء" أو ص وأما( 33

يأت مجعه على األلف املقصور  للتأنيث كُحبْـَلى أو ألف اإلحلاق كِذفْـَرى 
 ينفرد يف "فـََعايِل" :َعاىَل"و "فـََعايِل وفَـ 

 اسم ثالثّي خمتوم بتاء التأنيث مزيد يف آخره حرف علة "فـَْعاَلٍ " -
اسم ثالثّي مزيد فيه حرفان، أحدمها يف حشوه واآلخر حرف عّلة يف  -

 آخره. "حبنَطى"
 ينفرد يف "فـََعاىَل" :

 اسم معتّل الالم على وزن "فَعِيْـَلٍة"  -
 فـََعالٍة" اسم معتّل الالم على وزن "  -
 اسم معتّل العني الالم على وزن "فَاِعَلٍة"  -
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 ( وأما اسم على وزن "فـَْعاَلُن" يأت مجعه على وزن "فـَُعاىَل" 31
( وأما اسم على ثالثة أحرف ويف آخره ياء مشّدد  وال يراد هبا النسب، 30

 أو يف آخره ألف اإلحلاق يأت مجعه على وزن "فـََعايِلي"  
ن أوزان صيغ منتهى اجلموع هلا خصائصها، كما قد قّدمها إن كل األوزان م

الباحث يف هذا البحث، وكلّنا نستطيع أن ندرس ونفهم صيغ منتهى اجلموع من خالل 
معرفة خصائصها أي من طريق القياس ال من طريق اخلفظ فقط، ألن من ْيفط يكاد أن 

م املنّور اليت ال ينسى ذات يوم. لكّن من خالل ذلك وجد الباحث الكلمات يف معج
يباسب بالقياس وهي مخسة وعسرون لفظا. وهذه الكلمات ال جيوز قياسها من حيث 

 خصائصها بل ال بد من خفظها ألهنا مساعّية من كالم العرب.  
 االقتراحات .ب

وقد انتهى هذا البحث بعون اهلل سبحانه وتعاىل، وما زال يبعد هذا البحث على 
الباحث تصحيحه إىل من يريد حبثه، فإن وجدَت األخطاء حّد الكمال والتمام، ويرجو 

 فصّححه حّّت يليق أن يقرأه الشخص بعده.  
 



108 
 

 ثبت المراجع

 .7118 ،إندونسيا: احلرمني. قلشرح ابن عا .مجال الدين حممد بن عبد اهلل ،بن مالكا
ار بريوت: د. غةاملعجم املفصل يف علوم الل .حممد واألستاذ راجي األمسري ،التوخبي

  .3001 ،الكتب العلمية
 .إندونسيا: اجلرمني بدون السنة. الكفراوي على منت اآلجرومية .إمساعيل ،احلامدي

لبنان: دار الكنب . شذا العرف يف فّن الصرف .أمحد بن حممد بن أمحد ،احلمداوي
  .7133 ،العلمية

 ،ميةبريوت: دار الكتب العل. املعجم املفصل يف اإلعراب .طاهر يوسف ،اخلطيب
7131. 

 .7115 ،عمان: دار املسري  للنشر والتوزيع تطبيق الصرف. .عبد ،الراجعي
 مكتبة سامل سعيد بن نبهان دون السنة. .منت البناء واألساس .الدين عزّ  ،الزجناين
دليل الطالب يف كتابة األحباث  ،مناهج البحث العلمي .عبد اهلل حممد ،الشريف

 .3001 ،كتبة الشجاع للطباعة والنشر والتوزيعإسكندرية: م .العلمية والرسائل
 .7110 ،بريت: دار الكتب العلمية. جامع الدروس العربية .مصطفى ،الغالييين
   .7110 ،بريوت: املكتبة الكّية .اإلجياز التصريف .حسن أمحد ،العثمان

دون  الرياض:. املفتاح لتعلم مبادئ قواعد اللغة العربية .عبد اهلل بن حممد ،الليحدان
 .7117 ،الطبع

 .3001 ،بريوت: معرفة النظام. معجم لفة النحو العريب .جورج مرتي عبد ،املسيح
 ،بريوت: مؤسسة الرسالة. ضياء السالك إىل أوضح السالك .حممد عبد العزيز ،النّجار

7113. 
دون  ،سورابايا: مكتبة اهلداية. يةشرح خمتصر جّدا على منت اآلجروم .أمحد زيين، دهال

 .سنةال
. القواعد واملراحل والتطبيقات ،منهجية البحث العلمي .حممد وأصحابه ،عبيدات

  .3000 ،عمان: دار الوائل للنشر



109 
 

بريوت: عامل الكتب ومكتبة النهضة . اللمع يف العربية .أيب الفتح بن جيّن  ،عثمان
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