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  السالم جمع المؤنث- 3
ھو كل اسم دل على أكثر من اثنتین مع سالمة مفرده، وزیادة  جمع المؤنث السالم -1

 )مؤمنات، تصرفات، ذكریات(ألف وتاء في آخره مثل 
فإن كانت التاء أو األلف أصلیة في االسم فإنھ ال یعتبر جمع مؤنث سالما وینصب 

فتعرب ) سكنت أبیاتا(، یقال )تمیت وأموا(و) بیت وأبیات(بالفتحة، مثال التاء األصلیة 
وكنتم أمواتا (أبیاتا على األصل فیقال أبیاتا مفعول بھ منصوب بالفتحة ومثلھا أموات 

فإن ) قضاة وغزاة(ومثال األلف األصلیة . أمواتا خبر كان منصوب بالفتحة) فأحیاكم
قضیت  (من) ُغَزَوة(و) ُقَضَیة(األلف فیھما أصلیة ألنھا منقلبة عن أصل، إذ األصل 

ویقال في كل منھما تحركت الیاء وانفتح ما قبلھا فقلبت ألفا، فلذلك ینصب ) وغزوت
 ).رأیت قضاًة وغزاًة(بالفتحة 

في حالتي الرفع والجر بعالمات اإلعراب األصلیة حیث  یعرب جمع المؤنث السالم -2
 .یرفع بالضمة ویجر بالكسرة

مة إعراب فرعیة ھي الكسرة نیابة جمع المؤنث السالم بعال في حالة النصب یعرب -3
 ).إن الحسناِت یذھبن السیئاِت(، )لقد أنزلنا آیاٍت بیناٍت(عن الفتحة مثل 

 : ھي األسماء التي تجمع جمع مؤنث سالما -4
 ). زینب زینبات، فاطمة فاطمات( أعالم اإلناث سواء أكان فیھا تاء أم لم یكن مثل -
 ).جتھدة مجتھداتصالحة صالحات، م( صفات اإلناث مثل -
 ).شجرة شجرات، أسامة أسامات( ما ختم بالتاء مؤنثا كان أم مذكرا مثل -
 ).صحراء صحراوات، حسناء حسناوات( ما ختم بألف التأنیث الممدودة مثل -
 ).حبلى حبلیات، ذكرى ذكریات( ما ختم بألف التأنیث المقصورة مثل -
 ).فاتشامخ شامخات، وارف وار( صفة ما ال یعقل مثل -
 ).دریھم دریھمات، بحیرة بحیرات( مصغر ما ال یعقل مثل -
 .)مطار مطارات، حمام حمامات، إصطبل إصطبالت( بعض أسماء ما ال یعقل مثل -
 ابن آوى  بنات آوى، ذو القعدة( ما صدر بابن أو ذي من أسماء ما ال یعقل مثل  -

 ). ذوات القعدة
 ).تصار انتصارات، اجتھاد اجتھاداتان( المصدر إذا تجاوز ثالثة أحرف مثل -
 ).تلسكوب تلسكوبات، تلیفزیون تلیفزیونات( أي اسم أعجمي لیس لھ جمع آخر مثل -
 : الملحق بجمع المؤنث السالم-5

فأوالت ). أوالت، عرفات، أذرعات، جماالت: (یلحق بجمع المؤنث السالم كلمات منھا
 منسك في الحج، وأذرعات اسم بلد ال مفرد لھا، وعرفات اسم مكان قرب مكة فیھ أھم

بأطراف الشام، وجماالت اسم امرأة، وھذه األسماء سمي بھا وھي على ھذه الصورة 
: باأللف والتاء فتلحق بجمع المؤنث السالم حیث تنصب بالكسرة بدال من الفتحة وأمثلتھا

أوالت خبر كن منصوب ) وإن كنَّ أوالِت حمل فأنفقوا علیھن حتى یضعن حملھن(
یؤم الحجاج عرفاٍت في الیوم . (الكسرة نیابة عن الفتحة ألنھ ملحق بجمع المؤنث السالمب

عرفات مفعول بھ منصوب بالكسرة نیابة عن الفتحة ألنھ ملحق ) التاسع من ذي الحجة
أذرعات مفعول بھ ) وصلت أذرعاٍت وأقمت فیھا أیاما قلیلة. (بجمع المؤنث السالم

نادیت جماالٍت . (تحة ألنھ ملحق بجمع المؤنث السالممنصوب بالكسرة نیابة عن الف
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جماالت مفعول بھ منصوب بالكسرة نیابة عن الفتحة ألنھ ملحق ) وأمرتھا باالستقامة
 .بجمع المؤنث السالم

 : سالمة جمع المؤنث السالم-6
جمع المؤنث المزید بألف وتاء یسمى سالما ألنھ تسلم فیھ صورة مفرده من التغییر حیث 

َضْخَمة : ( فیھ األلف والتاء دون تغییر في صورة المفرد في حروفھ أو حركاتھ مثلتزاد
 وقد تتغیر صورة المفرد في بعض الجموع إما بنقص حرف من).  َضْخَمات

، وإما )صدقة صدقات، شجرة شجرات: ( حروفھ وھو التاء إذا كانت في آخره مثل
 : بتغییر حركة عینھ بحسب الضوابط التالیة

 كان المفرد ثالثیا صحیحا ساكن الوسط مفتوح األول فإن عینھ تفتح في الجمع  إذا-أ
 ).َرْكَعة َرَكعات، َحْلَقة َحَلَقات، َحْلَبة َحَلَبات، َنْظَرة َنَظَرات: (مثل
 إذا كان المفرد ثالثیا ساكن الوسط مضموم األول أو مكسوره فإنھ یجوز في الجمع -ب

 أو إتباعھ لحركة الحرف األول ضما أو كسرا مثل فیھ تسكین الحرف الثاني أو فتحھ
 ).ِخْدمة ِخْدمات أو ِخَدمات أو ِخِدمات(، )ُحْجرة ُحْجرات أو ُحَجرات أو ُحُجرات(
 إذا كان المفرد مضموم األول أو مكسوره وثالثھ حرف علة فإنھ یبقى دون تغییر في -ج

 ).ُدْمیة ُدْمیات، ِذْروة ِذْروات: (الجمع مثل
َضْخَمة (ان المفرد صفة أو كان معتل العین فإنھ یبقى في الجمع دون تغییر مثل  إذا ك-د

 ).َجْوَزة َجْوَزات(ومثل ) َضْخَمات
 إذا كان المفرد ثالثیا متحرك الوسط أو كان غیر ثالثي فإنھ یبقى دون تغییر في -ھـ

 ).َوَرَقة َوَرَقات، َمْرَیم َمْرَیمات(الجمع مثل 
 :جمع مؤنث سالما والممدود والمنقوص  كیفیة جمع المقصور-7

إذا أرید جمع االسم المقصور جمع مؤنث سالما نظر إلى ألفھ فإن كانت ثالثة ردت إلى 
أصل ) ھدى ھدیات(أصل األلف واو، و) عصا عصوات(أصلھا الواو أو الیاء مثل 

ذكرى ذكریات، حّمى حمیات، (وإن كانت رابعة فصاعدا قلبت یاء مثل . األلف یاء
 ).رى كبریاتكب

 وإذا أرید جمع االسم الممدود جمع مؤنث سالما فإن كانت ھمزتھ بعد المد أصلیة بقیت 
صحراء (، وإن كانت مزیدة للتأنیث قلبت واوا مثل )إنشاء إنشاءات(على حالھا مثل 

وإن كانت منقلبة عن واٍو أو یاء جاز أن تبقى ھمزة وأن ) صحراوات، حسناء حسناوات
 أصل الھمزة واو، ومثل) سماء سماءات أو سماوات (تقلب واوا مثل 

 .أصل الھمزة یاء) وفاء وفاءات أو وفاوات (
واالسم المنقوص إذا أرید جمعھ جمع مؤنث سالما وكانت یاؤه محذوفة في المفرد فإنھا 

 ).جاٍر جاریات، ھاٍد ھادیات(ترد إلیھ في الجمع مثل 
 :ملحوظات

ء ویجمع جمع مؤنث سالما بزیادة ھاء قبل األلف  ھناك اسم ثالثي لیس في آخره تا-1
 ).أمھات وأمات(وتجمع على ) أم(والتاء أو دون زیادتھا وھو 

 ھناك اسمان ثالثیان آخر كل منھما تاء وقد جمعا جمع مؤنث سالما على خالف -2
 ).بنات، وأخوات(یقال في جمعھما ) بنت، وأخت(القاعدة وھما 

  منھما تاء  وقد جمعا جمع مؤنث سالما وقلبت التاء ھناك اسمان ثالثیان آخر كل-3
 ).سنوات وشفوات(یقال في جمعھما ) سنة، وشفة( فیھما واوا وھما 
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 ھناك أسماء مؤنثة تستحق أن تجمع جمع مؤنث سالما ولكنھا شذت وسمعت مجموعة -4
مم، امرأة تجمع على نساء، شاة تجمع على ِشیاه، ُأّمة تجمع على أ: (جمع تكسیر ومنھا
 ).ملة تجمع على ملل

 ھناك صفات منتھیة بألف تأنیث ممدودة وھي على وزن فعالء ولكن المذكر منھا -5
حمراء تجمع (على وزن أفعل فال تجمع جمع مؤنث سالما بل تجمع جمع تكسیر مثل 

 ).على ُحْمر، خضراء تجمع على ُخْضر، بیضاء تجمع على ِبیض
ورة وھي على وزن فعلى ولكن المذكر منھا  ھناك صفات منتھیة بألف تأنیث مقص-6

عطشى تجمع (على وزن فعالن فالتجمع جمع مؤنث سالما بل تجمع جمع تكسیر مثل 
 ).على عطاش، جوعى تجمع على جیاع
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج جمع المؤنث السالم مما یأتي
 -ضاھن من البر طاعة األمھات والعمل على ر-خلق اهللا السموات واألرض في ستة أیام

 نحن - إن اهللا یأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا-ابحث عن الثقات وتمسك بمصاحبتھم
 الدبابات - حقوق النساء مكفولة في اإلسالم- القضاة العدول ال یحابون أحدا-أباة الضیم

 . مع تقوى اهللا واالعتماد علیھ تتحقق االنتصارات-من وسائل القتال الحدیثة
)2( 

 :اآلتیة جمع مؤنث سالمااجمع الكلمات 
 . تسبیح- سلمى- ُظْلمة- بْسمة- لغة- وردة- بیداء- الفالة- مثلث-تظاھر

)3( 
 :امأل الفراغ فیما یأتي بجمع مؤنث سالم مناسب

 .تدل على قدرة الخالق جل وعال. ……..………     في الكون -
 .……… بعض البالد تعتمد على میاه األمطار وبعضھا تعتمد على میاه األنھار-
 .القدیمة تفید الباحث عندما یرجع إلیھا.  ………-
 ..……… علیك باالستقامة والمواظبة على أداء -
 .تحسن سیرتك بین الناس. ……… باألعمال -
 .الحیاة فإنھا ال تعود علیك إال بالضرر. ……… احفظ نفسك من -

)4( 
ولى ھات من إنشائك ثالث جمل في كل منھا جمع مؤنث سالم بحیث یكون في األ

 .مرفوعا وفي الثانیة منصوبا وفي الثالثة مجرورا
)5( 

 :اشرح البیت اآلتي ثمَّ أعربھ
 إن المحامد والعال أرزاق  حاول جسیمات األمور وال تقل 

 


